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Otázka:

Jak mohu aktivovat svou licenci Allplan Online-Produktu a tuto licenci přiřadit jiné osobě?

Odpověď:

1. Nutné požadavky
Internetové připojení a internetový prohlížeč
2. Získání licence
Vaše Allplan Online-Produkty můžete získat dvěma způsoby.
2.1 Allplan Shop (shop.allplan.com)
Allplan Options, Bimplus Options
a. Vložte Allplan Online-Produkt s požadovaným množstvím do nákupního košíku
b. Postupujte podle nákupního procesu až do konce a proveďte nákup.
Po zakoupení bude vaše licence přiřazena k vašemu Bimplus týmu a můžete ji spravovat pod "My Account" "Subscriptions & Users".
2.2 Kontaktujte svého Allplan obchodníka ve vaší oblasti.
3. Přiřazení licence
Vaši Allplan Online-Produkt licenci můžete spravovat v Allplan Schop pod "Subscriptions & Users" nebo také
na portálu Bimplus pod menu "Členové týmu".
3.1 Přihlašte se na Allplan Shop nebo na portál Bimplus.
• Allplan Shop: Klikněte v části "My Account" na "Subscriptions & Users"
• Bimplus Portal: Klikněte na menu "Členové týmu".

3.2 Vyberte Váš Allplan Online-Produkt - karta na pravé straně.
3.3 Nyní můžete přiřadit členům týmu jednu nebo více Allplan Online-Produkt licencí. Vyberte uživatele ze
seznamu a přiřaďte licenci kliknutím na zaškrtávací políčko. Přidělenou licenci můžete kdykoli zrušit zrušením
zaškrtnutí políčka před uživatelem.
Pokud nenajdete osobu, kterou chcete v seznamu, přiřadit k Allplan Online-Produkt licenci, můžete kliknout
na tlačítko "Invite New Bimplus Team Member", zadat e-mailovou adresu a přiřadit roli.
Důležité: Nepřiřazujte roli administrátora týmu novému členovi týmu, pokud to není absolutně nutné.
Správce týmu má více práv než správce projektu. V projektu Bimplus a správě uživatelů můžete
definovat správce projektu.
Nového člena týmu naleznete v seznamu, jakmile tento nový člen přijme pozvánku.
4. Správa uživatelů a přiřazování uživatelů k projektu
Allplan Online-Produkty jsou řešení založená na technologii cloud. Řízení uživatelských účtů Bimplus se
proto používá při spolupráci na projektu.
Chcete-li definovat členy projektu, použijte administraci projektu Bimplus. Musíte pozvat nové členy projektu
do projektu Bimplus.
Pokud tito členové projektu Bimplus chtějí také používat Allplan Online-Produkty, musíte každému členovi
projektu přiřadit Allplan Online-Produkt licenci.

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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