
Prenos nastavitev iz verzije Mastercam 2021 v 

Mastercam 2022 

1. Po namestitvi programa Mastercam 2022, je le-tega najprej potrebno 

zagnati. Prvič bo prižiganje programa trajalo malo dalj časa, ker mora 

program urediti vse potrebno, da bo deloval. 

2. Sledi prenos vseh nastavitev iz verzije 2021. Velja samo v primeru, da 

imate instalirano verzijo 2021, v nasprotnem primeru pokličite nas. 

3. Prižgite program Mastercam 2022. 

4. Kliknite na zavihek FILE. 

 

5. Kliknite na Convert in nato na Migration Wizard. 

 

  



6. V pojavnem oknu nato izberite napredni prenos nastavitev (Advance). 

 

7. Odpre se vam okno z nastavitvami map, ki jih želite prenesti. Vključite 

MIGRATE SHARED FILES in pazite, da so mape pravilne! Torej prenos gre iz 

mape “Shared Mastercam 2021” (zgornja vrstica) na novo lokacijo 

“Shared Mastercam 2022” (spodnja vrstica). 

 



8. V naslednjem oknu izberete katere tipe datotek, katere želite nadgraditi. 

Priporočamo vam, da izberete samo izbrane na spodnji sliki, saj se v 

nasprotnem proces nadgradnje lahko zelo zavleče. Še posebej lahko 

nadgradnja traja zelo dolgo, če imate v mapi “Shared Mastercam 2021” 

veliko svojih lastnih datotek *.mcam. Če jih imate, potem obvezno kliknite 

brez PART FILES (prva vrstica)! Na koncu kliknite NEXT. 

 

  



9. V naslednjem pojavnem oknu izberite vse tri verzije, kot na sliki in nato 

kliknite na gumb NEXT. 

 

10.  V naslednjem oknu se vam izpiše povzetek nastavitev prenosa podatkov, 

kjer kliknete samo še FINISH in prenos nastavitev se bo začel izvajati. 

 



11.  To lahko traja nekaj minut, odvisno števila datotek, ki jih more prenesti. 

 

12.   Če se vam med postopkom migracije pojavi sledeče okno, kliknite 

UPDATE and REPLACE. 

 

Ko ste uspešno zaključili z nadgradnjo, nas prosim pokličite, da vam uredimo še 

ostale nastavitve (postprocesorji, orodna lista, kakšne posebne nastavitve in 

želje…  

Dosegljivi smo vsak delovni dan od 8:00 do 16:00 na telefonski številki: 

01 2576 321 ali na mail: info@acam.si 


