
CAMWorks Kurulum ve Lisanslama 
Adımları



KURULUM VE LİSANS KURULUM KILAVUZU 

CAMWORKS PAKET İÇERİĞİ; 

Bir adet CAMWorks kurulum DVD’si Bulunmaktadır. CAMWorks Kurulumu mevcut kurulum dosyaları ile 
ya da kurulum DVD ‘si ile yapılabilir. 

KURULUMDAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER; 

Bilgisayarınızda daha önce kurulmuş bir SolidWorks var ise CAMWorks kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. 
Eğer SolidWorks kurulu değil ise ilk olarak SolidWorks kurulumunu gerçekleştirilmelidir ve Windows 
ürününüzün tüm güncellemelerinin yüklenmesi gerekir. Kurulum işlemi sisteminizi otomatik olarak 
tanımlayarak doğru kurulumu kendisi yapacaktır. 



MEVCUT KURULUM DOSYALARI İLE KURULUM YAPMA 

Mevcut dosyalar ile kurulum yapabilmek için gerekli 4 dosyaya ihtiyaç vardır. Bu dosyaları 
www.camworks.com  adresine üye olarak indirebilirsiniz yada satıcınızdan temin edebilirsiniz. 

Bu dosyalar sırası ile;

• Microsof AccessRuntime

• CAMWorks kurulum dosyası ( örğ. CAMWorks2018x64-SP0.1 gibi 

• CWFeedSpeedLibrary

• CWFlexLicenseManager ( lisans işlemleri için gerekli ), 



İlk olarak yapılması gereken kurulum dosyanız içerisindeki Microsof AccessRuntime ‘ nin kurulumu 
yapılmalıdır. 

Lütfen sırası ile kurulum için gerekli adımları takip ediniz. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Accsess kurulum 
dosyasına sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyerek kuruluma başlıyoruz.

Bu adımdan sonra açılan ekranda  Continue diyerek devam ettikten sonra  kurulum otomatik olarak tamamlanıp kapatılacaktır.



Daha sonra kurulum dosyanız içerisindeki CAMWorks .exe dosyasının  (Örn; CAMWorks 2018.exe ) üzerine sağ tuş yapıp yönetici 
olarak çalıştırıyoruz.



Daha sonra gelen ekranda Next tuşuna basarak kuruluma devam edilir.



Akabinde gelen ekranda eğer program Türkçe kullanılacaksa Türkçe dil seçeneği seçilip Next denilir



Daha sonra kurulum esnansında otomatik olarak  CWSpeedFeedLibrary dosyasını yükleyecektir.Bu kurulum 
ekranı açıldığında aşağıdaki adımları takip edin. 

Açılan ekran da Next diyerek devam ediyoruz



Daha sonra açılan bu ekranda lisans kabul işlemleri için YES seçeneği seçilerek kuruluma devam edilir.



Bu kısımda Kullanıcı adı ve firma ismi girilirek Next denilir.



Bu ekranda ölçü birimi seçilerek Next denir.

Bu işlemden sonra açılan tüm pencerelere  Next diyerek devam ediyoruz.



Bu işlemden sonra açılan tüm pencerelere  Next diyerek devam ediyoruz

CWFeedSpeedLibrary yüklemesi tamamlandığında aşağıdaki uyarı gelir.Buna tamam diyerek bu kurulumu 
bitiriyoruz.



Bu aşamalardan sonra  karşınıza kurulum tamamlandı ekranı gelecektir. Buna Finish diyerek CAMWorks
kurulumunu tamamlıyoruz.



Son olarak lisanslama için kurulum dosyanız içerisindeki License Manager.exe dosyasını çalıştırıp 
aşağıdaki adımları takip ediyoruz

Bu pencereye Next diyerek kuruluma devam ediyoruz.



Gelen ekrandan sonra Start Licence Menager sekmesinde ki tik işareti kaldırılarak Finish butonuna 
basılarak kurulum tamamlanır.

Bundan sonra Lisanslama 
işlemleri için CAMWorks Teknik 
Destek Ekibi ile irtibata geçiniz.



Teşekkür Ederiz


