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Otázka:
Jak lze programová data Allplan opravit?

Odpověď:
Programová data Allplan lze opravit prostřednictvím instalace aktualizace s předtím přejmenovanými
programovými složkami.
Díky přejmenování určitých zdrojů již nebudou tyto zdroje při instalaci aktualizace nalezeny a budou proto
zcela nově vytvořeny.
Při opravě programových dat Allplan postupujte následujícím způsobem:
Nejdříve potřebujete nejnovější instalační balíček vaší verze
Najdete jej buď na portálu Allplan Connect (www.connect.allplan.com) nebo na našem FTP serveru
Přístup k serveru FTP:
V programu Průzkumník Windows prosím zadejte následující adresu(ne v Internet Exploreru):
ftp://nemhotline:ha37jvg8f@ftp.nemetschek.de
Instalační balíčky se nacházejí na
/download/Allplan/"Version"/CD/
Zkopírujte si soubor zip na lokální počítača rozbalte jej.
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Otevřete Allmenu vaší verze programu Allplan, kterou chcete opravit
Vyberte Servis -> Průzkumník Windows -> Programová složka CAD
Zde přejmenujte složku "PRG" na "PRG_ALT"
Nyní spusťte soubor *.exe z rozbaleného instalačního balíčku
Ve způsobu instalace zvolte "instalace aktualizace"
V dotazu na licenci zvolte "stávající licenční soubor" nebo "Použít aktivní licenci"
U rozsahu instalace zvolte "Minimální instalace"

Po úspěšném provedení instalace je program Allplan vybaven novými programovými zdroji
Proveďte nyní test chování programu Allplan.

Upozornění:
V ideálním případě nechejte tento návod provést vaším dodavatelem IT / správcem.
Uvědomte si, že je program Allplan vždy instalován ve verzi použitého instalačního balíčku. Hotfixy, které byly
nainstalovány předtím, se musí nainstalovat znovu.

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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