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Otázka:
Na Vašem počítači nemáte přístup na internet a chtěli byste aktivovat produktový klíč. Jak je třeba zde
postupovat?

Odpověď:
Pokud chcete na počítači, který nemá přístup na internet, aktivovat licenci, můžete vygenerovat soubor s
požadavkem na licenci, který pomocí jiného počítače, který má přístup na internet, nahrát do servisního
portálu Allplan Connecta následně stáhnout soubor pro aktualizaci licence.
Upozornění: Pamatujte si, že offline aktivovanou licenci lze také vrátit pouze offline. Navíc musíte
nahrát potvrzující soubor, abyste mohli licenci vrátit offline.

Aby bylo možno licenci aktivovat offline, musí být splněny následující předpoklady:
• Platný produktový klíč
• Instalovaný driver (ovladač) CodeMeter
• Další počítač s přístupem na internet
1. Na počítači bez přístupu na internet: Instalovat driver (ovladač) CodeMeter
Driver (ovladač) CodeMeter se instaluje při některé z následujících akcí:
• Při instalaci produktu Allplan. Instalace nemusí proběhnout úplně, driver CodeMeter Treiber se instaluje již
na počátku instalace produktu Allplan, když budete vyzváni k volbě konfigurace licence.
• Samostatnou instalací CodeMeterRuntime64.msi (např. na DVD Allplan ve složce \Drv\Wibu). Následně
musíte ještě CodeMeter spustit a importovat soubor Allplan_GmbH.wbb ze stejné složky.
• Alternativně můžete Allplan instalovat také jako prohlížeč.
2. Na počítači bez přístupu na internet: Vygenerovat soubor s požadavkem na licenci
• Spusťte CodeMeter Control Center (Windows 7: V nabídce Start systému Windows klikněte na CodeMeter
- CodeMeter Control Center. Windows 8: Ve vyhledávací liště úvodní stránky Codemeter vložte a stiskněte
ENTER).
• Aktivujte záložku Licence v kontejneru licencí Allplan GmbH.

•
•
•
•

Klikněte v CodeMeter Control Center na Aktualizace Licence a pak na Další.
Zvolte možnost Požadavek licence a klikněte na Další.
Vložte cestu a jméno souboru a uložte soubor s požadavkem licence *.WibuCmRaC.
Zkopírujte soubor s požadavkem licence *.WibuCmRaC na počítač s přístupem na internet.

3. Na počítači s přístupem na internet: Nahrajte soubor s požadavkem licence a obdržíte soubor pro
aktualizaci licence
• Otevřete stránku https://connect.allplan.com/admin/licensing-dashboard/checkout-offline.html, vložte Váš
produktový klíč a klikněte na Submit.
• Klikněte na Vybrat soubor, vyberte soubor s požadavkem licence *.WibuCmRaC a pak klikněte na
Pokračovat, aby se soubor s požadavkem licence nahrál.
• Klikněte na Stáhnout soubor pro aktualizaci licence.
• Soubor pro aktualizaci licence se uloží do složky, kterou jste určili v prohlížeči jako složku pro stahování
(normálně C:\Užiatelé\$Jméno uživatele\Stahování).
• Stažený soubor pro aktualizaci licence zkopírujte do počítače bez přístupu na internet.
4. Na počítači bez přístupu na internet: Nahrajte soubor pro aktualizaci licence
• Klikněte v CodeMeter Control Center na Aktualizace licence a pak na Další.
• Zvolte možnost Aktualizace licence a klikněte na Další.
• Zadejte cestu a jméno souboru s aktualizací licence a klikněte na Použít.
Licence je nyní k dispozici pro Allplan a je viditelná pod Výběr licence.
5. Vygenerování a nahrání potvrzovacího souboru
Pokud byste později chtěli vrátit licenci aktivovanou offline, abyste ji mohli např. používat na jiném počítači,
měli byste bezpodmínečně vygenerovat a nahrát potvrzovací soubor *.WibuCmRaC.
• Na počítači bez přístupu na internet: Klikněte v CodeMeter Control Center na Aktualizace Licence a pak na
Další.
• Zvolte možnost Vygenerovat potvrzení a klikněte na Další.
• Zadejte cestu a jméno potvrzovacího souboru a klikněte na Použít.
• Zkopírujte potvrzovací soubor na počítač s přístupem na internet.
• Klikněte na stránce https://connect.allplan.com/admin/licensing-dashboard/checkout-offline.htmlna Vybrat
soubor a vyberte v předchozím kroku vygenerovaný potvrzovací soubor *.WibuCmRaC.
• Klikněte na Nahrát potvrzení.

Podrobné informace o tom, jak se licence offline vrací zpět, najdete v nápovědě online (klávesa F1) v
Nastavení licence
Allmenu -> Obslužné programy -> Nastavení licence
Otevřete nápovědu a přejděte zde na záložku 'Obsah' -> Udělení Licence pro Allplan pomocí produktového
klíče -> Vrátit licenci offline (bez přístupu na internet).
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