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Otázka:
Jak lze převést licenci NemSLock po nákupu nového popř. výměně počítače trvale na nový počítač?

Odpověď:
Postupujte při tom následovně:
• Nainstalujte program s předběžnou licencí (xxx_xxx_psd.nslock), kterou jste získali spolu s programem, na
novém počítači. Nemáte-li předběžnou licenci aktuální verze, vyžádejte se ji u naší Podpory.
Nyní máte 30 dní na to, abyste nakonfigurovali Váš nový počítač, přenesli kancelářský standard a projekty
atd. (návod naleznete v naší databázi FAQ nebo zavolejte naši Hotline).
Souběžně s tím můžete bez omezení pracovat na Vašem starém počítači, archivovat projekty, atd.
• Pokud jsou ukončeny všechny práce spojené s přemístěním, můžete vrátit společnosti Nemetschek licenci
za starého počítače přes
Start -> (Všechny) Programy -> Nemetschek -> Nemetschek SoftLock 2006 -> Správa licencí.
(Allmenu -> Obslužné programy -> Licence -> Správa licencí (Softlock)).
Klikněte na "Přenos licence -> Trvalé přenesení licence na počítač", vytvořte
soubor JMÉNOPOČÍTAČE.hrdwchg a zašlete nám tento soubor e-mailem na
adresuregister@nemetschek.de.
Tip: Doporučujeme v okně ' Odeslat soubor pro změnu hardware (*.hrdwchg)' klepnout na
'Hledat'. JMÉNOPOČÍTAČE.hrdwchg se vytvoří a uloží. Potom je Průzkumník Windowsspuštěn a otevřena
složka, ve které je soubor pro změnu hardware uložen. Nyní můžete využít všech možností Průzkumníku
Windows, soubor připojit např. ručně k e-mailu, nakopírovat přes síť na počítač s připojením na internet atd.
Odešlete nyní tento soubor e-mailem na register@nemetschek.de.
Upozornění:
Vytvořením tohoto souboru se licence vašeho Allplan na tomto počítači ještě dva dny aktivní a teprve pak

vyprší.
Po úspěšném odebrání pak obdržíte potvrzovací e-mail.
• Na novém počítači vytvořte žádost o registraci (register.txt) a odešlete ji do společnosti Nemetschek
prostřednictvím e-mailu register@nemetschek.de.
Pokud se licence dle popisu výše úspěšně vrátila, zašleme vám pro nový počítač ihned konečnou licenci.
Načtením licenčního souboru se uzavře výměna licence na nový počítač.

Upozornění:
Soubor JMÉNOPOČÍTAČE.hrdwchg se ukládá do složky:
do Allplan 2012.
• Windows 64 bitů:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Nemetschek\NemSLock2006\License
• Windows 32 bitů:
C:\Program Files\Nemetschek\Allplan\Etc
od Allplan 2013:
• C:\ProgramData\Nemetschek\NemSLock\AllplanLicense
• nebo C:\ProgramData\Nemetschek\NemSLock\HardwareTausch

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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