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Otázka:
Jak se dá kompletně odstranit z počítače NemSLock?

Odpověď:
Postupujte při tom prosím následovně:
1. Odinstalujte prosím Nemetschek Softlock 2006, přes Start -> Nastavení -> Systémové nástroje ->
Software.

2.
Zvolte "Nemetschek SoftLock 2006" a klikněte na "Změnit/Odstranit". V okně setupu "Odstranit program"
zvolte -> Další -> Ano.
3. Rozbalte přiložený soubor "NSLFixer2006.zip" a zkopírujte ho do libovolné složky ve Vašem počítači.
Pokud by přiložený soubor NSLFixer2006.zip blokoval Váš provider nebo firewall, můžete si ho stáhnout
také z našeho ftp-serveru. Použijte k tomu následující odkaz
ftp://nemhotline:ha37jvg8f@ftp.nemetschek.de/download/Allgemein/NemSLock/NSLFixer2006.exe
4. Dvojitým kliknutím spusťte NSLFixer2006.exe.
Důležité upozornění:
Ve Windows Vista nebo novějším operačním systému klikněte pravým tlačítkem myši na program a zvolte
"Provést jako administrátor". Potvrďte následné hlášení "Povolit".

5. Vytvořte klíč pomocí "Generate/Enter a Key" (viz screenshot 1.)

6.
7. Označte si řádek za "Generate/Enter a Key" (viz screenshot 2.), např.
"1F02E74917D3F6E7348C1F02E74917D35E2599A254864A233C549A25ADD2EDFD" a stiskněte
kombinaci kláves "Ctrl-C". Nyní vložte klíč ze schránky do e-mailu a e-mail pošlete na
"support.de@allplan.com".
8. My Vám zašleme druhý klíč, který vložíte do druhého řádku (viz screenshot 3.). Pokud jste museli
restartovat program, vložte do prvního řádku Vámi vygenerovaný klíč (viz bod 3, prosím, nepoužívejte
znovu tlačítko "Generate/Enter a Key"!). Po vložení stiskněte "Validate twin key" (viz screenshot 4.) Pak
by se mělo objevit hlášení "System cleaned. Reinstall NemSLock" se objeví.
9. Nyní proveďte aktualizaci s Vaší aktuální verzí Allplan. Přitom využijte Váš předběžný licenční soubor (v
názvu souboru je "psd"). Vaše aktuální předběžné licence rovněž najdete na
www.connect.allplan.com"PROFIL-> Správa licencí".
Žáci a studenti použijí pro update Allplan-Setup, který stáhli v Allplan Campus Portal. Download setupu
lze kdykoliv provést znovu (http://www.allplan-campus.com -> Přihlásit -> vyberte nahoře "Software" ->
stáhnout Allplan). Při instalaci použijte trial-licenci ze setupu.
Softlock můžete nainstalovat také přímo a nemusíte provádět aktualizace celého programu Allplan. Další
informace získáte zde https://connect.allplan.com/cs/faqid/00031d36.html
Poté jednoduše požádejte o novou licenci odesláním žádosti o registraci (Allmenu -> Obslužné programy ->
Licence -> Správa licencí). Označte licenční položku pro vaše pracovní místo a klikněte na "Vyžádat licenci".
Pokud pracujete s licenčním serverem, připojte klienta opět k serveru.
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