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Dotaz:
Lze program Allplan spustit na počítačích Apple?

Odpověď:
Allplan je spustitelný na počítačích Mac buď přímo přes Boot Camp, nebo virtuelně přes Parallels Desktop.
Nezapomeňte, že je podporováno pouze přímé použití přes Boot Camp. U instalací v Parallels Desktop se
nabídne pouze průvodce instalací ("Allplan On Mac", viz níže).
Hardwarové předpoklady
• MacBook Pro nebo iMac
• Procesor Intel Core i5 nebo i7
• 4 GB RAM
• 20 GB volného místa na pevném disku
• Grafická karta AMD nebo Nvidia
Softwarové předpoklady
• Mac OS X Mountain Lion 10.8
• Windows 7 64 Bit, Service Pack 1
Doplňkově při použití Boot Camp:
• Boot Camp Windows Installation
• Prázdné CD resp. DVD
• Tlačítko "Del" se musí umístit vhodnými nástroji na některé stávající tlačítko, jinak bude potřeba pro
přihlášení ve Windows externí klávesnice.
Doplňkově při použití Parallels Desktop:
• Parallels Desktop 8 for Mac
• Parallels Desktop 8- licence (časově omezená Trial licence pro Parallels Desktop může být vyžadována
při instalaci)
• Soubor Setup Allplan On Mac je k dispozici v Download přes Allplan Connect: https://www.allplan-

connect.com/de/support/downloads.html
• Windows 7 Professional 64bit licence a DVD
• Allplan 2012-1 DVD nebo Download
• Další informace a dokumentaci k Allplan On Mac naleznete zde:https://www.allplanconnect.com/cs/faqid/20110223160914.html

Upozornění:
Nepočítá se s přímou instalací pro OS Mac.
Prosíme o pochopení, že Nemetschek neposkytuje podporu pro instalaci Boot Camp.
Pro instalace v Parallels Desktop platí následující podmínky a omezení:
• Software Allplan On Mac je bezplatně ke stažení.
• Setup se nabízí jako "Technologické demo".
• Protože jde o "Technologické demo" nepřebírá společnost Nemetschek Allplan Systems ručení za
funkčnost celého systému za každých podmínek; rovněž nevzniká nárok na technickou podporu.
• U některých kombinací hardware může dojít k omezení funkčnosti.
Otestovaná a chodu schopná konstelace jsou Windows 7 64 bitů | Parallels 8+9 | Allplan 2013-1
Allplan 2014-1 běží pod Parallels 9.

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.
Dále platí vždy v aktuálním znění licenční podmínky Allplan GmbH a/nebo všeobecné licenční a obchodní podmínky
distributora, od který Vám poskytuje služby.
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