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Dotaz:
Proč se Project Pilot otvírá s chybou:
"Nelze vytvořit Project Pilot (Pilotní projekt) - je registrace správná?"

Odpověď:
Zpravidla je příčina v neexistující "externí cestě". Project Pilot zkouší při startu
přistupovat na "externí cestu" uložené v registrační databázi Windows.
Není-li již k dispozici, objeví se výše uvedené chybové hlášení.
Pro odstranění chyby postupujte následujícím způsobem:
•
•
•
•
•

Allmenu
Servis
Windows Explorer (Složka programu)
Přečtěte z položky Allmenu "Uživatelská složka" cestu a přejděte na ni přes průzkumníka Windows
Vyhledejte ve vaší této složce soubor "extern.cfg"a smažte ji

Nyní zadejte StartProject Pilot, pokud problém přetrvává, postupujte prosím následujícím způsobem:
Spusťte Allmenu->Servis->Průzkumník Windows->Složka s programy CAD->
Otevřete složku "PRG".
Tam vyhledejte soubor: "NemProjectPilot10.exe"
Proveďte to jedním kliknutím pravým tlačítkem myši -> "Provést jako správce systému".
Nyní by se měl Project Pilot spustit.
Nyní zadejte StartProject Pilotz Allplan, pokud by měl problém přetrvávat, postupujte podle následujícího

popisu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allmenu
Servis
Windows Explorer (Složka programu)
Nyní se otevře programová složka Allplan
Přejmenujte podsložku "PRG" na "PRG_ALT"
Nyní spusťte klasickou instalaci vašeho aktuálního Allplan DVD
Zvolte "Update instalace (Updateinstallation)"
Zvolte "stávající licenční soubor (existierende Lizenzdatei)"
Zvolte "Minimální instalace (Minimalinstallation)"

Po ukončení Setup znovu otestujte StartProject Pilot.
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