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Otázka:
Jak načíst data ze starší verze?

Odpověď:
Allplan podporuje převzetí dat ze tří předchozích verzí.
Lze tedy načíst následující data:
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Nelze zaručit, že data, která byla vytvořena pomocí starší verze, budou moci být znovu načtena a
upravována. U starších dat může být konvertování neúplné nebo zčásti vadné, což může mít dopad
především na inteligentní stavební prvky.

1. Archivovaná data ze starších verzí (až do 3 starších verzí):
Přeměnu dat lze provést dvěma způsoby:

• Načtěte vytvořené a archivované zálohy projektů v Allmenu pod
Allmenu -> Zálohování dat – načíst zálohu
do Vašeho projektového stavu, a převeďte projekty tak, že každý z načtených projektů jednou otevřete.
• Nahrajte archivovanou zálohu v Allemenu pod
Allmenu -> Soubor -> Dokumenty libovolné verze na '...\Externí'načíst
do externí cesty.
Konvertovaná data můžete dále zpracovávat v ProjectPilot.

2. Archivovaná data ze starších verzí Allplan (starší než 3 starší verze):
• Nejprve můžete vyzkoušet, jestli se bezchybně načtou staré projekty podle popisu v bodu 1.
• Pokud máte k dispozici starou verzi programu Allplan, můžete ji nainstalovat. Načtěte vytvořené a
archivované zálohy do staré verze programu Allplan a přes Allmenu převeďte projekty, nebo - pokud jste
načetli celou zálohu projektu - jednou otevřete každý načtený projekt. Pak opakujte tento postup pomocí
novější verze (max. 3 verze novější), než budou data k dispozici ve verzi, která je max. 3 verze starší, než
Vaše aktuální.
• Pokud nemáte žádnou starou verzi programu Allplan, pak můžete převést data za poplatek do aktuální
verze. Obraťte se na Technickou podporu -> support.de@allplan.com

Upozornění:
• Existuje možnost správy dat přes kompletní soubor projektových dat. Viz další FAQ v Allplan Connect
Portal https://connect.allplan.com/cs/faqid/20090408124904.html
• Pokud disponujete dostatečnou kapacitou pevného disku, měli byste samozřejmě všechny projekty
nahrávat a uchovávat v souboru projektových dat. Při převodu dat všech projektů se u každého upgrade
přejde na aktuální verzi.
• Pokud existují knihovny objektů vztažené k projektu, měla by se také jednorázově převést také tato
knihovna objektů.
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