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Otázka:
Jak lze licenční server přesunout na nový server?

Odpověď:
Pokud aktivujete licenci/licence online zadáním produktového klíče, můžete licenci/licence vrátit a poté ji
použít na jiném serveru. Vrácení licence funguje pouze v případě, že server má k dispozici přístup na
internet.

Vrácení licence
Jak vrátit licenci online
•
•
•
•

Spusťte licenční server tím, že spustíte program License Settings.
Klikněte vlevo na Aktivovat licencia poté na licenci, kterou si přejete vrátit.
Klikněte na Vrátit licenci.
Pokud máte na vašem licenčnímu serveru další licence, pak vraťte také tyto příslušné licence.

Licence může být nyní aktivována na jiném serveru.
Pro instalaci licenčního serveru na nový server si stáhněte software pro licenční server na servisním portálu
Allplan Connect.
Aby byla možná instalace licence online, musí být splněny následující předpoklady:
• Přístup k internetu
• Produktový klíč

Instalace licenčního serveru na novém serveru
• Spusťte na novém serveru License Server Setup.
• Klikněte na Instalovat.

• Spusťte licenční server tím, že spustíte program License Settingszadejte v Aktivace licenceVáš
produktový klíč a klikněte na Aktivovat licenci.
• Pokud máte pro váš licenční server další licence, pak zadejte také tyto odpovídající produktové klíče a
licence aktivujte.
• Poté spusťte kontrolní centrum CodeMeter
Buď v nabídce Start Windows prostřednictvím CodeMeter -> CodeMeter Control Center. Nebo zadejte ve
vyhledávací liště úvodní stránky „Codemeter“ a stiskněte ZADAT a poté klikněte v dialogu vpravo dole na
WebAdmin.
Nebo:
Zadejte Localhost:2235do adresního řádku vašeho prohlížeče.
• Přejděte na záložku 'Nastavení – Server' a aktivujte volbu Spustit síťový server.
• Klikněte na Převzít.

Převod klientů
Serverová licence je v síti zpravidla rozpoznána automaticky a u klientů se licence zobrazí z nového serveru.
Zkontrolujte u klienta v nastavení licencí výběr licence
Allmenu -> Obslužné programy -> Nastavení licence -> Výběr licence
Priorita:
Zaškrtnutím licencí můžete označit jednu nebo několik licencí jako oblíbené. Tato licence pak bude použita
přednostně. Pomocí
můžete označit licence, které nemají být použity. Pokud neprovedete žádné
nastavení nebo jste jako oblíbenou položku označili několik licencí, Allplan automaticky použije první
nalezenou a volnou licenci.
Automaticky vyhledat licenční server:
Je-li aktivována tato volba, je v LAN automaticky rozpoznán licenční server. V některých případech (např. při
spojení prostřednictvím VPN) se může stát, že server nebude automaticky rozpoznán. V tomto případě
můžete server manuálně zadat (viz dodatečný název serveru).
Upozornění:Tato volba může být změněna jen v rámci správce Windows.
Dodatečný název serveru:
Pokud deaktivujete 'Automaticky vyhledat' nebo když nemohl být automaticky nalezen licenční server, můžete
zde manuálně zadat název nebo IP adresu serveru. Jestliže je aktivní funkce 'Automaticky vyhledat', můžete
zde zadat dodatečný server. Po zadání názvu serveru klikněte na Aktualizovat, aby se zobrazily licence
licenčního serveru. Několik názvů serverů je odděleno středníkem.

Upozornění:
Podrobnější informace o licenčním serveru v online nápovědě License Settings (klávesa F1).
Komunikace mezi programem Allplan a licenčním serverem probíhá přes protokol TCP/IP. Pro komunikaci se
standardně používá port 22350pokud nebyl tento port změněn ve WebAdmin CodeMeter.
Pokud je na vašem počítači aktivní firewall, pak musí být uvolněn port 22350 pro TCP a UDP. Pokud váš
firewall filtruje specificky podle uživatele, musíte uvolnit CodeMeter služby licenčního serveru CodeMeter.exe.
Najdete jej v operačním systému Windows ve složce %Program Files (x86)%\CodeMeter\Runtime\bin. Poté v
tomto firewallu definujte službu CodeMeter.exe jako výjimku. Uvědomte si, že funkce firewallu obsahují také
některé antivirové programy. V případně pochybností kontaktujte příslušného výrobce.
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