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Dotaz:
Dostal jste licenci pro váš HW klíč, jak ji můžete nahrát?

Řešení:
1. Licence na harddisk (nebo síťový disk)
Zkopírujte licenční soubor do libovolné složky např. c:\Licence a tuto složku uvádějte při načítání licence.
a. Během instalace
Vyberte během instalace při výběru licenčního souboru v dialogovém poli 'Licenční soubor z libovolné složky'
a vyberte složku, do které jste zkopírovali licenční soubory.
b. Dodatečné načtení licence
Nahrajte tuto licenci prostřednictvím:
Allmenu -> Obslužné programy -> Licence -> Nahrát licenci z Hardlock
Zvolte složku, do které jste zkopírovali licenční soubory.
2. Licence přes e-mail
Pokud jste dostali licenci prostřednictvím e-mailu, pak uložte přílohu e-mailu do libovolné složky, např.
c:\Licence a pokračujte dále podle bodu 1.
Jestliže jste dostal licence zabalené (přípona souboru *.zip), potom je nejprve dekomprimujte vhodným
programem jako Winzip (www.winzip.de).
3. Licence na paměťovém médiu (CD nebo flash-disk)
Také můžete licenční soubory kopírovat na paměťové médium (např. flash disk) nebo vypálit na CD a vybrat
potom místo uložení podle bodu 1b.

Upozornění:

• Jestliže jste dostal licenci pro licenční server, potom se řiďte návody v dokumentaci k licenčnímu serveru
nebo se obraťte na technickou podporu.
• Uchovávejte licenci na bezpečném místě, protože ji můžete v budoucnu potřebovat při eventuálně
vzniklých problémech nebo nových instalacích.
• Ujistěte se, že jste načetli správnou licenci k danému Hardlock (Dongle), protože licence je vždy určena
pouze pro jeden Hardlock.
• Během celého průběhu licence je nutný neustálý přístup k licenčním(u) souboru (souborům). Proto tedy
není možné např. načíst licenční soubor(-y) z CD, a CD pak během instalace odebrat. Licenční soubor(y)
by měl(y) být zkopírován(y) rovněž v některé složce na pevném disku.

Allplan GmbH a na něj napojení distributoři nepřebírají žádnou záruku za to, že nabízené informace povedou také k
požadovaným cílům. Rozhodnutí a zodpovědnost, jestli a v jaké podobě využijete nabízené informace je pouze na Vás.
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distributora, od který Vám poskytuje služby.
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