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Dotaz:
Jak se instaluje a uvádí do provozu server NemSLock?

Odpověď:
Zkontrolujte před instalací, jestli je Vaše dodávka kompletní:
• Předběžné licence pro server NemSLock, např. 1234567a_001_psd.nslsrv
• Předběžné licence pro klientskou instalaci, např. 1234567a_001_psd_client.nslock

Instalace serveru NemSLock
• Spusťte setup serveru NemSLock. Aktuální Setup najdete na našem serveru FTP:
ftp://nemhotline:ha37jvg8f@ftp.nemetschek.de/download/Allplan/Lizenzserver/2014/allplan2014-nemslocklizenz.zip
• Vyberte jeden z předběžných licenčních souborů pro server NemSLock. Tyto licence jsou platné po dobu
30 dní, obsahují ale z Vámi koupené konfigurace pracovního místa každé pracovní místo jen jednou.
Kompletní počet pracovních míst získáte teprve po nahrání zaregistrované licence (viz níže). Pokud jste si
u nás zakoupili pouze jednu konfiguraci pracovního místa, pak dostanete samozřejmě pouze jednu
předběžnou licenci.
• Při volbě upravené instalace máte možnost nainstalovat následující programy:
Konzole
Pomocí tohoto programu se spravuje server NemSLock. Konzolu lze nainstalovat i na dalších počítačích,
aby odtud mohla provádět správa serveru. Se serverem může být ale spojena vždy pouze jedna konzola.
Server
Vlastní licenční server.
Logviewer
Nástroj k jednoduchému vyhodnocení logfilů serveru NemSLock
Obvykle se instalují všechny uvedené programy.
Jestliže jste dostal více předběžných licencí pro server NemSLock, potom nahrajte zbývající licence po
instalaci pomocí konzole serveru. Postup nahrávání je vysvětlen v bodě "Nahrávání licencí" .

Registrace licence(í)
• Otevřete serverovou konzoli NemSLock 2006, buď pomocí odpovídající ikony na Vaší ploše, nebo pomocí
Start -> Všechny programy -> Server NemSLock 2006 -> Server konzola NemSLock 2006.
• Přepněte v levé liště na moduly licencí
• Vyberte pracovní místo, které má být registrováno. Pokud je Vaše licence pro konfiguraci více pracovních
míst, musíte za každé pracovní místo poslat registraci. Pak je potřeba nahrát každý registrovaný licenční
soubor.
• Klikněte na tlačítko "Registrace produktu (register.txt)".
• Klikněte na Upravit.
• Vyplňte všechna pole alespoň jednou * . Pečlivě vyplňte e-mailovou adresu, protože na tuto adresu se
bude zasílat registrovaná licence, neposílá se na adresu odesílatele registrace produktu. Ukončete
vyplňování kliknutím na OK.
• Klikněte na "Sestavit soubor pro registraci". Nyní se otevře Průzkumník Windows a zobrazí soubor
register.txt. Jestliže by bylo okno uzavřeno, naleznete soubor v programové složce serveru NemSLock.
Jestliže jste program nainstaloval navrženou cestou, je cesta tato:
C:\Program Files (x86)\Nemetschek\NemSLock Server 2006\Programs\License
• Nyní můžete použít všech možností Průzkumníka Windows, abyste registrační soubor ze sítě nebo flashdisku zkopíroval na počítač s internetovým připojením a odtud e-mailem odeslal nám.
• Zašlete e-mail s žádostí o registraci na tuto adresu: register@nemetschek.de

Nahrání licencí
• Otevřete server konzoli NemSLock 2006.
• Klikněte v levé liště na "Ukončit server"
• Přepněte v levé liště na "moduly" licencí
• Klikněte na "Hledat" a vyberte registrovaný licenční soubor
• Klikněte na "Načtení licenčního souboru"
• Poté můžete restartovat server pomocí "Spustit server"

Seřízení uživatelů (volitelně):

• Při instalaci je Předdefinovaný uživatel ALLzřízen automaticky. Jestliže nebyl zřízen další uživatel, obdrží
každý uživatel oprávnění uživatele ALL. Standardně může tento uživatel používat všech licencí, ale žádné
licence odhlašovat. Dvojkliknutím na uživatele můžete oprávnění uživatele změnit.
• . Předdefinovaný uživatel ALLdovoluje všem uživatelům, kteří mají přístup na server, užívání licencí, aniž
jsou explicitně na serveru uloženi. Teprve kdybyste si přál přiřadit jednotlivým uživatelům specifická práva
nebo pouze vybraným uživatelům přístupová práva, je nutné uložit jednotlivé uživatelské profily. Ty mohou
být jako doplněk uloženy k Předdefinovaný uživatel ALL. Pouze kdybyste si přál pracovat výhradně s
individuálními uživateli, potom byste měl předdefinovaného uživatele ALL deaktivovat tím, že mu odejmete
právo k používání licence.
• . Předdefinovaný uživatel ALLmá práva administrátora, pokud není žádný jiný uživatel uložen a za
administrátora určen. Jakmile je administrátor určen, zanikají pro ALL práva administrátora.
• Uživatelé jsou zapisováni do souboru users.mcf. Je-li služba licenčního serveru pozastavena, soubor
smazán a služba opět spuštěna, má Předdefinovaný uživatel ALLopět práva administrátora a každý
uživatel může opět z konzole licenční server spravovat.
• Uživatelský administrátor není zvláštním uživatelem, tzn., jestliže jeden nebo více uživatelů byli prohlášeni
za administrátora, potom může vždy pouze jeden spouštět konzoli pro tento licenční server.
• Jestliže při uložení individuálních uživatelů nemá ještě nikdo práva administrátora, potom při uložení
nového uživatele je ten, který uživatele ukládá, dotazován, zda by nechtěl nadále sám jako administrátor
zapisovat.

Jestliže je použita doména (autentifikace uživatele na serveru Windows), může být uvedena současně. Toho

ale není naléhavě třeba. Když není použita žádná doména, jsou uživatelé jednoduše ukládáni pod svým
uživatelským jménem z Windows.

Uživatelská konta a jejich přístupová práva jsou zapisována jako ASCII-text do souboruusers.mcf .
Soubor je ve složce \Programs der NemSLock Server Installation.(Programy instalace serveru NemSLock.).
Tento soubor nesmí být přejmenován, smazán nebo přesunut. Jestliže už není nalezeno k tomuto souboru
žádné spojení, musíte ukončit NemSLock Server, provést nový start a všechny uživatele znovu zapsat.
. Předdefinovaný uživatel ALLzůstává zachován.

Upozornění:
Zkušení administrátoři mohou používat PowerShell-Skript NemGenUsers.ps1. Ten je rovněž ve složce
\Programs der NemSLock Server Installation, resp. je použitelný jako FAQ v Allplan Connect:
https://connect.allplan.com/cs/faqid/20120907161911.html

Instalace a konfigurace klientů
• Klienti se instalují jedním ze zaslaných licenčních souborů nslock, ne s trial-licencí nebo serverovou licencí.
Který z klientských licenčních souborů se použije, je nepodstatné, protože vlastní licence přijde později z
licenčního serveru.
• Klienti nejsou registrováni.
• Při převodu z HW klíče na server NemSLock musí být u klienta provedena instalace aktualizace pomocí
licenčního souboru nslock.
U klienta se po instalaci převede správa licencí na licenční server:
• Start -> Všechny programy -> Nemetschek -> Nemetschek SoftLock 2006 -> Správa licencí
• Vyberte dole "NemSlock-Server konfigurovat", jestliže okno pro spojení k licenčnímu serveru by mělo být
skryto. Nejlépe aretujte spodní okno kliknutím na symbol napínáčku na pravém okraji spodního okna.
• Do prázdného pole zaneste jméno počítače, resp. IP adresu licenčního serveru. Potom klikněte vedle
vpravo na "Aktualizovat".
• Nyní si může uživatel zvolit jedno z možných nabízených pracovních míst.
• Když jste se úspěšně spojil s licenčním serverem, odstraňte prosím případně nastavené zaškrtnutí u Triallicencí v horní oblasti.
• Po kliknutí na Zavřít je konfigurace dokončena a lze spustit program Nemetschek.

Upozornění:
• Pokud si uživatel zvolí konfiguraci více pracovních míst, pak se tyto také obsadí na licenčním serveru při
spuštění programu Nemetschek, tzn., že jedním spuštěním programu Allplan dojde k obsazení dvou
různých licencí Allplan.
• od 2014-1: Se musí aktuální stav správy licence (od verze souboru 1. 0. 26. 153) najít pod Správa
licencí - Nastavení- Systém) instalován, pak můžete volit i více licencí. Pokud se jedna z vybraných
licencí právě používá, zvolí se automaticky další vhodná volná licence.
• Komunikace se serverem probíhá pomocí TCP/IP přes port 10977. Evtl. firewally by měly být tedy
nakonfigurovány a měly by tento port nechat prostupný.
• Licenční server jakož i licence jsou směrem dolů kompatibilní a lze je používat i se staršími verzemi
Allplan.

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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