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Otázka:
Program Allplan se nespouští. V nastavení licence se v poli Výběr licence zobrazí hlášení „Nebyla nalezena
žádná licence vhodná pro použití programu Allplan". Nebo obdržíte náhle chybové hlášení „Licence již není
dostupná“ nebo „CmActLicense runtime system is not installed!“ nebo "NemAll_DataResource20.dll: Start
Error 102". Program Allplan se poté již nespustí. Jak to lze odstranit?
Odpověď:
Zkontrolujte prosím následující body:
U klienta:
Nastavení licence můžete vyvolat pomocíAllmenu -> Obslužné programy -> Nastavit licenci
1. Byla licence případně u klienta zablokována?
Zkontrolujte nastavení licence, zda vaše zobrazená licence nebyla případně deaktivována ve 'Výběr licence'
pomocí
. Tím se zabrání používání licence.
Deaktivujte blokování používání licence. Vámi požadovanou licenci můžete také explicitně zaškrtnout. Díky
tomu bude použita přednostně.
Pokud neprovedete žádné nastavení nebo jste jako oblíbenou položku označili několik licencí, Allplan
automaticky použije první nalezenou a volnou licenci.

2. V nastavení licence zkontrolujte, zda nebylo případně omezeno vyhledávání serveru.
Zaškrtněte políčko u „Automaticky vyhledat licenční server“. Nyní by se vám měla zobrazit licence ze serveru.
Upozornění: V některých případech (např. při spojení prostřednictvím VPN) se může stát, že server nebude
automaticky rozpoznán. V tomto případě můžete server manuálně zadat.

3. Lokální služba Windows používaná k licencování nefunguje správně.
Pokud je zablokovaná komunikace s lokální službou Wibu, nelze již licenci v programu Allplan nalézt. Často
je příčinou antivirový program.
Definujte výjimku pro složku „Codemeter“. Najdete ji na: C:\Program files (X86)\Codemeter nebo
na C:\Programme (x86)\Codemeter
Poté službu restartujte:
Spusťte kontrolní centrum CodeMeter
Buď v nabídce Start Windows prostřednictvím CodeMeter -> CodeMeter Control Center. Nebo zadejte ve
vyhledávací liště úvodní stránky „Codemeter“.
Kontrolní centrum CodeMeter -> Akce -> Spusťte zde Spustit službu CodeMeter
Pokud by byla služba nastavena na spuštěno, tak ji ukončete a spusťte ji znovu.

Na licenčním serveru:
4. Zkontrolujte na serveru, zda je aktivována volba „Spustit síťový server“.
Spusťte na serveru kontrolní centrum CodeMeter.
Buď v nabídce Start Windows prostřednictvím CodeMeter -> CodeMeter Control Center. Nebo zadejte ve
vyhledávací liště úvodní stránky „Codemeter“ a stiskněte ZADAT a poté klikněte v dialogu vpravo dole na
WebAdmin.
Nebo:
Zadejte Localhost:22350do adresního řádku vašeho prohlížeče.
• Přejděte na záložku Nastavení -> Server a aktivujte volbu „Spustit síťový server“.
Nyní aktualizujte nastavení licence u klienta tím, že stiskneteAktualizacenebo znovu vyvoláte obrazovku
Nastavit licenci. Nyní by měla být licence u klienta viditelná.

5. Restartujte na serveru licenční službu.
Licenční službu lze spouštět a ukončovat prostřednictvím kontrolního centra CodeMeter.
• Kontrolní centrum CodeMeter -> Akce -> Ukončit službu CodeMeter
• Kontrolní centrum CodeMeter -> Akce -> Spustit službu CodeMeter
Nyní aktualizujte nastavení licence u klienta tím, že znovu vyvoláte obrazovku Nastavit licenci. Nyní by měla
být licence u klienta viditelná.

6. Služba Windows na serveru používaná k licencování bude zablokována antivirovým programem.
Pokud je zablokovaná komunikace se službou Wibu, nelze již licenci v programu Allplan nalézt. Často je
příčinou antivirový program.
Definujte výjimku pro složku „Codemeter“.
Najdete ji na: C:\Program files (X86)\Codemeter nebo na C:\Programme (x86)\Codemeter
Dále ještě definujte výjimku pro C:\Program Files\Allplan GmbH
Poté služby licenčního serveru restartujte:
Pokud by byla služba nastavena na spuštěno, tak ji ukončete a spusťte ji znovu.

7. Zkontrolujte firewall
Komunikace mezi programem Allplan a licenčním serverem probíhá přes protokol TCP/IP. Ke komunikaci se
standardně používá port 22350, pokud port nebyl v CodeMeter WebAdmin změněn. Případné firewally by
tedy měly být odpovídajícím způsobem konfigurovány a tento port ponechán prostupný pro vstup a výstup.
Pokud je na vašem počítači aktivní firewall, pak musí být uvolněn port 22350 pro TCP a UDP. Pokud váš
firewall filtruje specificky podle uživatele, musíte uvolnit CodeMeter služby licenčního serveru CodeMeter.exe.
Najdete jej v operačním systému Windows ve složce %Program Files (x86)%\CodeMeter\Runtime\bin. Poté v
tomto firewallu definujte službu CodeMeter.exe jako výjimku. Uvědomte si, že funkce firewallu obsahují také
některé antivirové programy. V případně pochybností kontaktujte příslušného výrobce.

Allplan GmbH a na něj napojení distributoři nepřebírají žádnou záruku za to, že nabízené informace povedou také k
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distributora, od který Vám poskytuje služby.
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