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Otázka:
Získal jste novou licenci a nový produktový klíč pro Allplan 2016. Používáte ale i přes to ve Vaší kanceláři
starší verzi Allplan. Jak je možné i přes to, že máte novou licenci instalovat Allplan 2015 nebo starší a získat
pro něj licenci?

Odpověď:
Allplan 2016 používá nový zjednodušený systém ochrany. Udílení licence pro Allplan spočívá na ovladači
CodeMeter společnosti Wibu Systems AG. Vaše dosavadní udělení licence pomocí softlock (NemSLock)
nebo hardlock (Dongle) u Allplan 2016 již není možné. Pro Allplan 2016 nyní získáte produktový klíč, kterým
Vaši licenci můžete aktivovat online.
Proto již nemůžete Vaši novou licenci používat pro dřívější verze Allplan; neexistuje zpětná
kompatibilita.
Pro získání licence u starších verzí potřebné ClientID a klíč CD lze i nadále najít na Vašem dodacím listu
nebo na Vaší faktuře. Místo pomocí předchozí licence instalujte Allplan 2015 nebo dřívější verzi pomocí
vhodné zkušební (trialové) licence; udělení licence uvolnění získaných modulů se provádí jako doposud
pomocí dotazování na registraci.
Upozornění:
Jestliže ve Vaší kanceláři používáte licenční server a další licenční servery získaly licenci, pak se řiďte podle
samostatného návodu, nebo se obraťte na support.de@allplan.com. Zašleme Vám pak návod pro napojení
Vaší licence v existujícím serveru.
Pokud byste chtěli instalovat Allplan 2015 nebo starší, pak instalujte požadovanou verzi nejprve se
zkušební (trialovou) licencí.
Stažení Allplan:
Nainstalujte současně aktuální stav Vámi používané verze Allplan.
Aktuální verzi Allplan můžete stáhnout v Allplan Connect nebo ze serveru FTP.
Stažení Allplan connect:
https://connect.allplan.com/de/support/downloads.html

1. Instalace Allplan se zkušební (trialovou) licencí
Proveďte instalaci Allplan. V dialogu 'Výběr informace o licenci' vyberte bod 'Zkušební licence s omezenou
dobu chodu' a vyberte tam licenci 'Architektura' nebo 'Inženýrské stavby'.
Pozor: Pokud byste měli v kanceláři používat Workgroupmanager, pak vyberte licenci pomocí 'Jiná zkušební
licence' -> Další. Zvolte složku Německo -> Workgroup a vyberte požadovanou licenci. Proveďte instalaci až
do konce. Dbejte na správné uvádění cest.

2. Tímto způsobem si vyžádáte registrovanou licenci pro Váš počítač.
Zkušební licence platí 30 dnů a nevztahuje se na určitou osobu.
Proto musíte při dotazu na registraci manuálně vložit své osobní údaje.
Tato proto vyžadují ClientID a klíč CD najdete na dodacím listu a faktuře.
Registrační požadavek vytvoříte následujícím způsobem:
Otevřete správu licencí (Allmenu -> Obslužné programy -> Licence-> Správa licencí).
Označte licenční položku pro Vaše pracoviště a klikněte na "Vyžádat licenci". Budete vedení registrační
nabídkou.
Upozornění: Pro editování dat zákazníka jsou nutná práva administrátora. Není-li tomu tak, obdržíte
příslušné hlášení. Přerušte správu licencí NemSLock a spusťte znovu přes kontextovou nabídku (kliknutím
pravým tlačítkem myši na ikonu Allmenu) s volbou "provádět jako správce systému."

Zadejte licenční kódy a údaje Vaší kanceláře:
U Client ID (identifikace)platí u 00000000 (osmkrát číslice nula) a u CD-KeyFFFFFFFF (osmkrát velká
písmena)
U "Client ID (identifikace)vložit" vložte Vaše zákaznické číslo. Toto najdete například na zápisu/ dodacím
listuk expedici Allplan.
U "CD-Key" vložte Váš CD Key, tento najdete rovněž výše uvedeném zápisu. Dbejte na psaní
velkých/malých písmen.
Upozornění:Na Vašem dodacím listu vlevo nahoře najdete údaje pro Client ID a CD Key. Pro CD-Keyjsou
normálně používány pouze číslice 0-9 a písmena A-F velká.

Vyplňte všechna pole. Dávejte pozor zejména na správnou e-mailovou adresu, protože registrovaná licence a
zpětné odpovědi na dotazy statutu licence se posílají na zde uvedenou adresu.
Klikněte na Další>
Vyplňte u pracoviště místo 94 pracoviště Vaší nově získané licence, tedy např. 02 nebo 03, 04 atd.
Zvolte si, jak chcete odeslat registrační soubor a klikněte na > Další>.
Emailový program odstartovat ...
Bude vytvořen a uložen soubor register.txt. Nyní se otevře váš standardní program pro práci s e-maily. Die
Registrační soubor je automaticky připojen k e-mailu a jako adresa je register@nemetschek.dezapsáno.
Uložit registrační soubor ...
Registrační soubor "register.txt" je sestaven a uložen. Potom je Průzkumník Windowsspuštěn a otevřena
složka, ve které je registrační soubor uložen. Nyní můžete využít všech možností Průzkumníka Windows,
registrační soubor připojit k e-mailu, nakopírovat přes síť na počítač s připojením na internet atd.
Zároveň obdržíte přehled dat, se kterými se vytvořil soubor registrace.

1. Klikněte na Dokončit.
2. Ukončete Správu licencí NemSLock Lizenzverwaltung uzavřením.
Během několika málo minut dostanete e-mailem odpověď. Tato zpráva vás informuje o průběhu registrace a
ve standardním případě bude obsahovat registrovaný licenční soubor.
Upozornění: Registrovaný licenční soubor je generován automatizovaným systémem zpracování. Dodatečné
informace nebo poznámky v přijatých e-mailech se v průběhu registrace nečtou.

3. Nahrát licenční soubor
Krátce po odeslání žádosti o registraci bude zaslán definitivní licenční soubor na dříve uvedenou e-mailovou
adresu.
Ten je nahráván následujícím způsobem.
• Uložte nejprve licenční soubor na pevný disk nebo na jiné Vámi zvolené místo.
Pokud je licence zabalená jako soubor zip, rozbalte jej.
• Dvojitým kliknutím na licenční soubor ("Kundenummer_Arbeitsplatz.nslock") načtete licenci.
Zobrazí se potvrzující dialog "Načtení licenčního souboru".
• Alternativně lze licenční soubor také načíst ve správě licencí přes (Start -> (Všechny) Programy ->
Nemetschek -> Nemetschek SoftLock 2006 ->Správa licencí).
V registrační kartě "Nemetschek SoftLock - správa licencí" zvolte kliknutím "Načtení - načíst licenci" a
vyberte licenci pomocí "Hledat...".
Pomocí "Dokončit" se načítání ukončí.
• Vaše registrovaná licence se nyní zobrazí ve správě licencí. Odstraňte použité zaškrtnutí u zkušební
(trialové) licence (např. Ap94 nebo Ap98). Nyní by se měla zaškrtnout Vaše registrovaná licence.

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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