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Dotaz:
Jak lze přesunout server NemSLock na nový server?

Odpověď:
Nová instalace NemSLock serveru
• 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 si některý z předchozích licenčních souborů pro server NemSLock Server (např.
1234567a_001_psd.nslsrv). 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. Konzola může být nainstalovaná na dalších
pracovních místech, aby se z tohoto místa mohl administrovat server. Se serverem může být ale spojena
vždy pouze jedna konzola.
Server
Vlastní licenční server.
Logviewer
Nástroj k jednoduchému vyhodnocení logfilů serveru NemSLock
Generátor seznamu uživatelů
Pomocí tohoto nástroje lze buď z textového souboru nebo ze serveru zřídit uživatele serveru NemSLock.
Obvykle se instalují všechny uvedené programy.
• Jestliže by vaše licence obsahovala více konfigurací pracovišť, potom nahrajte po instalaci teď ještě vaše
další licenční soubory pro NemSLock Server (viz níže).
Převzetí správy uživatelů ze starého serveru (jestliže je uživatel dán)
• Správa uživatelů je uložena v programové složce licenčního serveru. Zkopírujte soubor "users.mcf" do

programové složky nového licenčního serveru.
• Před překopírováním pozastavte na novém serveru službu licenčního serveru. Spusťte program
"stopService.bat", který je taktéž v programové složce licenčního serveru.
• Po překopírování spusťte službu licenčního serveru opět pomocí programu "startService.bat".
Vrácení registrovaných licencí
• Otevřete na starém licenčním serveru serverovou konzoli NemSLock 2006, buď pomocí odpovídající ikony
na Vaší ploše, nebo pomocí Start -> Všechny programy -> Server NemSLock 2006 -> Server konzola
NemSLock 2006..
• Klikněte na "Ukončit server"
• Přepněte do skupiny "Licence", resp. "Moduly"
• Klikněte na "Trvalé přenesení licence"
• Potvrďte tyto dialogy. Klikněte potom na "Hledat" Tím spustíte Průzkumníka Windows a otevřete složku, do
níž byl uložen vytvořený soubor (koncovka souboru .hwchs). Nyní můžete využít všech možností
Průzkumníku Windows, soubor připojit např. ručně k e-mailu, nakopírovat přes síť na počítač s připojením
na internet atd. Odešlete pouze tento soubor e-mailem na register@nemetschek.de.
• O úspěšném vrácení licence dostanete odpověď na adresu odesílatele
• Vrací se vždy všechny existující licence
• Od odevzdání můžete licence ještě plně využívat po dobou 2 dní
Registrujte licence(-í) na novém serveru
• Otevřete na novém licenčním serveru server konzoli NemSLock 2006.
• Přepněte v levé liště na "moduly" licencí.
• Vyberte pracovní místo, které má být registrováno. Pokud Vaše licence bude pro konfiguraci více
pracovních míst, pak sledujte pokyny k této části.
• Klikněte na "Dotaz na registraci (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 "Vytvořit registrační soubor".Tím spustíte Průzkumníka Windows a otevřete složku, do níž byl
uložen vytvořený soubor (register.txt). Nyní můžete využít všech možností Průzkumníku Windows, soubor
připojit např. ručně k e-mailu, nakopírovat přes síť na počítač s připojením na internet atd. E-mail s žádostí
o registraci odešlete nyní na následující adresu register@nemetschek.de.
Pokud je Vaše licence pro konfiguraci více pracovních míst, musíte za každé pracovní místo poslat registraci.
Pak je potřeba nahrát každý registrovaný licenční soubor.
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"
Převod klientů
• U každého klienta se musí přihlásit nový licenční server
• Přepněte na Start -> Všechny programy -> Nemetschek -> Nemetschek SoftLock 2006 -> Správa licencí
• Vyberte pod"Konfigurovat server NemSlock", pokud má být okno pro připojení k licenčnímu serveru
potlačeno. Nejlepší bude aretace spodního okna kliknutím na symbol připínáčku.
• Do pole pro zápis zapište jméno počítače, resp. IP adresu licenčního serveru. Potom klikněte vpravo na
"Aktualizovat".
• Nyní si může uživatel zvolit jedno z možných nabízených pracovních míst. Po kliknutí na Zavřít je
konfigurace dokončena a lze spustit program Nemetschek.
• Když jste se úspěšně spojil s licenčním serverem, odstraňte prosím případně nastavené zaškrtnutí u Triallicencí v horní oblasti.

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.
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