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Dotaz:
Jak se instaluje hotfix?

Odpověď:
Hotfixes jsou standardně stahovány automaticky a potom instalovány při nejbližším startu Allplanu.
Příslušná nastavení naleznete v Allplanu v roletovém menu ? pod Allplan Update.
V poliVyhledat nyní můžete přímo připravený Update a tento instalovat před příštím novým startem
Allplanu.

Upozornění:
1. Manuální stažení
Hotfixes můžete stáhnout také manuálně.
Jděte na naši domovskou stránku
http://www.connect.allplan.coma vyberte
Support -> Downloads
Zde jsou nabízeny ke stažení aktuální a také předchozí Hotfixes.
Pro stažení se provede přihlášení nejprve v Allplan Connect.

2. Instalace Hotfixu při manuálním stažení
Stahované instalační soubory Hotfix mohou být instalovány dvojkliknutím na soubor. Allplan a Allmenu musí

být nejprve uzavřeny.
Hotfixes jsou instalovány postupně, tzn., než může být např. instalován Hotfix 02.01.14, musí být stažen a
instalován Hotfix 01.01.14.

3. Prostředí síťového managera
Pokud pracujete ve skupině a nějaký jiný zaměstnanec již hotfix stáhnul, zobrazí se Vám následující hlášení:
V současné době nejsou k dispozici žádné aktualizace
V tomto případě je tento Hotfix již ve složce Downloadpřipraven na serveru. Vyberte v programu Allplan
pod ?-> Allplan Updatejedno z obou prvních nastavení, kterým při příštím startu Allplanu je Hotfix
instalován:
• Automatická instalace aktualizací-> Hotfix je při startu Allplanu instalován bez dotazování.
• Stáhnout aktualizace, instalaci provést manuálně (doporučeno)-> Při příštím startu Allplanu se objeví
dialogové okno, ve které můžete instalaci Hotfixu odsouhlasit.
Standardní nastavení Allplan Update je:
Stáhnout aktualizace, instalaci provést manuálně (doporučeno).
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