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Otázka:
Jak lze přesunout licenční server NemSLock na nový server?

Odpověď:
Pokud má být v budoucnu provozován server NemSLock 2006 na jiném, resp. na novém serveru, potom
musí být licence na starém zbavena platnosti. Pak je třeba informovat registrační místo společnosti
Nemetschek Allplan Systems GmbH, aby vyškrtla licenci a schválila licenci pro nový počítač.
Stávající licence vrácením získá status trial, pak bude neplatná.
Upozornění:Proveďte přenos licence na nový server, pokud je starý počítač ještě k dispozici.
Proveďte následující kroky:
• U nového serveru:Nainstalujte server NemSLock 2006 s vašimi předběžnými licenčními soubory, které
jste obdrželi s dodávkou.
• Klienti:Ukončete program Allplan na všech pracovních místech.
• U starého serveru:Vraťte licenci(e). Otevřete k tomu serverovou konzoli NemSLock 2006, zastavte
server pomocí tlačítka "Ukončit server", přepněte na "Licence" a klikněte na "Trvalý převod licence".
Zvolte "Dále" a "Vytvořit". Pošlete takto vytvořený soubor .hwchs pomocí tlačítka "Odeslat" na adresu
"register@nemetschek.de", jestliže na tomto počítači máte nainstalovaný a nakonfigurovaný e-mailový
program. Jinak klikněte na "Hledat" a zašlete soubor .hwchs zobrazený v Průzkumníkovi na uvedenou
adresu.
Server pak lze znovu spustit pomocí "Spustit server", stávající licence platí ještě po dobou 2 dní.
• Klienti:Klienti mohou nyní pracovat dále se starým licenčním serverem.
• U nového serveru:Po té, co po několika minutách od našeho serveru obdržíte zpětné hlášení o
navrácení licencí, vytvořte pro všechny licence požadavek na registraci. Pak načtěte licence.
• Klienti:Nyní lze převést postupně klienty do správy licencí (Start -> Programy -> Nemetschek ->
Nemetschek Softlock 2006 -> Správa licencí) na novém serveru.

Tip:
Abyste do nového serveru převzali již založené uživatele, uložte soubor Users.mcf z programové složky
serveru NemSLock 2006 a po instalaci je zkopírujte na nový počítač. Přerušte před kopírováním službu
Windows "NemSLock Server 2006", zkopírujte soubory do programové složky a spusťte službu znovu.
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