
Navodila za namestitev programske opreme 

 
 

1. Prenesite instalacijo nove verzije Mastercam 2022 z naslova, ki smo vam 

ga poslali v e-mailu ali obiščite spletno stran Mastercam.si in vse 

skupaj shranite na disk vašega računalnika. Ko je prenos končan, 

razširite vsebino ZIP datoteke. 

2. Preverite, da imate na računalniku administratorske pravice, v 

nasprotnem primeru se posvetujte z vašim IT skrbnikom! 

3. Odprite mapo, v katero ste razširili vsebino ZIP datoteke Mastercam 

2022. 

4. Poženite instalacijo z desnim klikom na datoteko “launcher.exe” in v 

meniju, ki se vam odpre, izberite opcijo “Zaženi kot skrbnik” ali “Run as 

administrator”, če imate na računalniku nastavljen angleški jezik. 

 

5. Odpre s e  v a m  okno kot je na spodnji sliki. Izberite ‘angleščina (ZDA)’  i n 
potrdite z O K . 

 

http://www.mastercam.si/


6. V naslednjem koraku se vam odpre okno kot je na spodnji sliki. 

Izberete instalacijo samostojne licence Mastercam 2022 (zgornja 

ikona) ali pa instalacijo dodatka v že obstoječi SolidWorks (spodnja 

ikona). Instalacija prve izbire (samostojni program) je možna vedno, 

dodatno pa lahko instalirate tudi drugo opcijo, če imate pred tem že 

naložen SolidWorks! Licenca Mastercam for SolidWorks je brezplačna za 

vse obstoječe uporabnike samostojne licence Mastercama!  

 

 

 
 
  

IZBERITE ENO 
IZMED DVEH 

OPCIJ 



7. V naslednjem koraku se pojavi okno in izberete SETUP, spodaj pa 
samo opcijo MASTERCAM 2022.  
 

  



8. V naslednjem pojavnem oknu izberete NEXT.  
 

 
  



9. V primeru sledečega opozorilnega polja, lahko še vedno normalno 
uporabljate Mastercam 2022, vendar vam svetujemo, da v prihodnosti 
zamenjate trenutno grafično kartico, saj Mastercam poskuša usmeriti 
razvoj tudi v možnost računanja s pomočjo grafične kartice, ki seveda 
podpira OpenCL / OpenGL.  
 

 
  



10.  Izberite gumb NEXT za nadaljevanje instalacije.  
 

 
  



11.  V zadnjem koraku pred instalacijo se vam program izpiše sporazum o 
uporabi in licencah, s katerim se morate strinjati (izberete YES) in potem 
kliknete NEXT.  
 

 
  



12.  Sledi namestitev programa, najprej vseh potrebnih funkcij v programu 
Windows, nato pa še Mastercama. Med tem je možno, da bo 
računalnik zahteval “Ponovni zagon”. Če se to zgodi, kliknite na 
ponovni zagon in nato še enkrat zaženite instalacijo od začetka, v 
nasprotnem primeru nadaljujte z instalacijo. 

 

13. Ob koncu namestitve vam program pokaže okno o njeni uspešnosti. Če je 
namestitev uspela, se na sredini pojavnega okna izpiše »Installed 
successfully«. Nato kliknete EXIT in zaženete program Mastercam 2022. 
 

 
 

 

14.  Namestitev programa Mastercam 2022 je uspešno zaključena 


