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Otázka:
Jak lze pro klienta dočasně odhlásit/vypůjčit licenci z licenčního serveru?

Odpověď:
Dočasné vypůjčení (import) a vrácení licence licenčního serveru je možné po dodání hotfixu 2016-1-4.
Pokud chcete tuto funkci použít, musíte dodržet následující body:

Proveďte následující kroky, abybylo vypůjčení licencemožné.
1. Allplan 2016-1-4– instalace.
2. Aktualizace licenčního serveru 2016-1-4(Build-ID 1.614.x.x ).
3. Aktualizace licencí.
V následujícím textu najdete podrobný popis jednotlivých pracovních kroků.
1. Allplan 2016-1-4– instalace
Ujistěte se, zda je na všech klientských počítačích nainstalována verze 2016-1-4 nebo vyšší.
To lze provést prostřednictvím plné aktualizace nebo instalace hotfixu (ručně nebo automatickou aktualizací).
Informace o aktualizaci programů najdete také zde:
https://connect.allplan.com/cs/faqid/20110412100857.html
Ruční instalace:
Stáhněte si ručně aktuální hotfixy. Stahování hotfixů najdete na Allplan
Connecthttps://connect.allplan.com/de/support/downloads.htmlv rubrice „nejnovější hotfixy“
nebo na našem FTP serveru.
Na náš FTP server se dostanete pomocí aktuálního operačního systému Windows následujícím způsobem.
Zadejte prosím následující adresu ve Windows Exploreru (ne v Internet Exploreru!):
ftp://nemhotline:ha37jvg8f@ftp.nemetschek.de
Hotfixy se nacházejí ve složce: /download/Allplan/2016/Hotfix/

2. Licenční server 2016-1-4(Build-ID 1.614.x.x ) – aktualizace.
Zkontrolujte stav verze vámi instalovaného licenčního serveru. Od verze licenčního serveru 2016-1-4 se
podrobný stav verze (Build-ID) zobrazuje přímo vlevo dole v programu License Settings.
Zde by se měl zobrazovat minimálně stav verze 1.614.x.x. Pokud se nezobrazuje žádné Build ID, pak ještě
používáte starší licenční server.
V tomto případě váš licenční server aktualizujte. Stáhněte si k tomu software pro licenční server ze servisního
portálu Allplan Connect nebo z našeho serveru FTP:
ftp://nemhotline:ha37jvg8f@ftp.nemetschek.de/download/Allplan/Lizenzserver/2016/DoWn-2016License_Server_Setup.zip
Spusťte nový License Server Setupna serveru/počítači, který bude používán jako licenční server. Aktivujte
soubor *.exe přes Kontextové menu -> Provést jako administrátor.
• Klikněte na Instalovat.
• Klikněte na Exit.
Pokud jste licenční server dosud ještě neinstalovali (nebo teprve nyní přecházíte na program Allplan 2016),
pak najdete kompletní návod na následujícím odkazu.
https://connect.allplan.com/cs/faqid/20150618084450.html
3. Aktualizovat licence
Abyste mohli využívat novou funkci pro vypůjčení licence, musíte svou licenci aktualizovat.
Jak provést aktualizaci licence na licenčním serveru:
• Spusťte na serveru program License Settings.
• Klikněte vlevo na Aktivace licencea poté na licenci, kterou chcete aktualizovat tak, aby měla modrý
podklad.
• Nyní by měla být ve vašem programu funkce „Aktualizovat licenci“ aktivní.
• Klikněte na Aktualizovat licenci.
• Pokud je vaše licence určena ke konfiguraci více pracovišť, musíte aktualizovat každou licenci/pracoviště.

Pokud chcete vypůjčit licenci, postupujte takto:
Upozornění:
Na licenčním serveru nelze půjčovat žádné licence. Vypůjčení licence se vždy provádí u klientů.
Licenci je možné vypůjčit a předčasně vrátit pouze v případě, že je klient připojen k licenčnímu serveru.
Počítače, které se nenacházejí přímo v kanceláři, musí mít pro tento proces přístup na server prostřednictvím
spojení VPN.

U klientského počítače:
• Vyvolejte dialog 'Nastavit licenci' pomocí Allmenu -> Obslužné programy -> Nastavit licenci.
• Klikněte vlevo na Výběrlicence a poté na licenci, kterou chcete vypůjčit tak, aby měla modrý podklad.
• Pokud se jedná o licenci licenčního serveru, bude u vás tlačítko Dnesv oblasti „Vypůjčit licenci pro:“:
aktivní.
• Na tlačítku se bude vždy zobrazovat přednastavená doba. Standardní nastavení je Dnes. Tlačítko je
rozděleno na dvě části. Pokud si pro vypůjčení licence přejete jiný časový interval, klikněte
vedle Dnesna šipku . Nyní máte k dispozici další možnosti výběru.
Upozornění: Pokud zvolíte např. možnost Dnes, pak bude licence na druhý den automaticky na serveru
opět k dispozici všem uživatelům programu Allplan.
Pokud zvolíte při vypůjčení určitý počet dnů, pak doba vypůjčení platí vždy na 24 hodin. Vypůjčíte si
například licenci na 1 den, přičemž okamžik vypůjčení proběhne odpoledne v 15:00 hodin. V tomto případě
bude licence opět k dispozici na serveru příštího dne až v 15:00 hodin.
• Klikněte na Dnes(vybraný časový interval) a vypůjčení licence proběhne okamžitě.

Vypůjčená licence se okamžitě zobrazí ve výběru licence pod názvem počítače. Pokud kliknete na modré
informační tlačítko, zobrazí se podrobnosti o této licenci, mimo jiné, kdy automaticky skončí vypůjčení.
• Pokud chcete licenci předčasně vrátit, pak opět klikněte na licenci tak, aby byla modře zvýrazněna. Aktivuje
se tlačítko Ukončit vypůjčení. Klikněte na Ukončit vypůjčenía vypůjčená licence se tak opět okamžitě
vrátí na server.
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