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Otázka:
Zakoupili jste novou licenci a byl vám doručen produktový klíč k programu Allplan 2016/2017. V kanceláři
však ještě používáte starší verze programu Allplan pomocí serveru NemSLock. Jak lze pomocí nové licence
přesto nainstalovat program Allplan 2015 nebo starší? Jak se dodatečně aktivuje licence na serveru
NemSLock?

Odpověď:
Program Allplan 2016 používá nový zjednodušený systém ochrany. Licencování programu Allplan je nyní
založeno na CodeMeter Wibu Systems AG. Dosavadní licencování pomocí Softlock (NemSLock) nebo HW
klíče (Dongle) není s programem Allplan 2016 již možné. K programu Allplan 2016/2017 je nyní k dispozici
produktový klíč, pomocí kterého můžete vaši licenci aktivovat online.
Proto již nemůžete vaši novou licenci používat pro starší verze programu Allplan; tato licence již není
zpětně kompatibilní.

Pokud chcete nainstalovat program Allplan 2015 nebo starší, pak požadovanou verzi nejdříve
nainstalujte pomocí licence Trial.
Download Allplan:
Prosím ihned nainstalujte aktuální stav vámi používané verze Allplan.
Aktuální verzi programu Allplan si můžete stáhnout v Allplan Connect nebo ze serveru FTP.
Stahování z Allplan Connect:
https://connect.allplan.com/de/support/downloads.html
Stahování ze serveru FTP:
Zkopírujte odkaz přímo do adresního řádku Průzkumníka Windows a stiskněte klávesu Enter.
ftp://nemhotline:ha37jvg8f@ftp.nemetschek.de
Otevře se složka na našem FTP serveru.

V /download/Allplan/2015/CD (u starších verzí jsou cesty obdobné) označte vhodný soubor a přejděte na
Upravit -> Kopírovat (CTRL+C).
Přejděte nyní do složky na vašem počítači a zvolte Upravit -> Vložit (CTRL+V).
Rozbalte soubor ZIP a poté spusťte kliknutím pravým tlačítkem myši soubor exe a zvolte "Provést jako
administrátor".
Podle možnosti deaktivujte během instalace antivirový program v reálném čase.

1. Instalace programu Allplan pomocí licence Trial
Proveďte instalaci programu Allplan. V dialogu 'Výběr licenčních informací' zvolte bod 'Licence Trial s
omezenou dobou platnosti' a zde vyberte 'Architektura' nebo 'Vyztužování'.
Pozor: Pokud v kanceláři používáte síťového manažera, pak licenci zvolte pomocí 'Jiná trial licence' -> Další.
Zvolte složku Německo -> Pracovní skupina a zde vyberte požadovanou licenci. Poté instalaci dokončete.
Dbejte na správnou specifikaci cest.

2. Vyžádejte si na serveru NemSLock pro toto nové pracoviště registrovanou licenci
Pokud jste doposud ještě nepoužívali žádný licenční server, tak prosím nejdříve licenční server nainstalujte
pomocí příslušné licence Trial pro server NemSLock
Instalace serveru NemSLock
• Spusťte setup serveru NemSLock. Aktuální setup najdete na našem FTP-serveru:
ftp://nemhotline:ha37jvg8f@ftp.nemetschek.de/download/Allplan/Lizenzserver/2014/allplan2014-nemslocklizenz.zip
• Licenci Trial najdete rovněž na FTP serveru:
ftp://nemhotline:ha37jvg8f@ftp.nemetschek.de/download/Allplan/Lizenzserver/Allplan 2015 Nemslock Server
Trial.nslsrv
• Vyberte licenční soubor Trial pro server NemSLock. Tato licence má platnost 30 dní, avšak obsahuje
pouze jedno pracoviště. Kompletní počet pracovních míst získáte teprve po nahrání zaregistrovaných
licencí (viz níže).
• Zvolte kompletní instalaci.
• Pokud by se služba na konci instalace neprovedla automaticky, pak spusťte službu Nemslock Server 2006
pomocí Systémové nastavení -> Správa -> Služby

Registrace licence(í)
• Otevřete NemSLock 2006 Server Konsole, buď pomocí ikony na ploše nebo přes Start -> Všechny
programy -> NemSLock 2006 Server -> NemSLock 2006 Server Konsole.
• Přepněte v levé liště na Moduly.
• Nejdříve zvolte jedno z vašich stávajících pracovních míst.
• Klikněte na tlačítko Dotaz na registraci (register.txt).
• Klikněte na Úpravy.
• Vyplňte všechna pole alespoň jednou * . Dbejte na správné zadání e-mailové adresy, 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. 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
• Otevřete nový soubor register.txt, například z.B. pomocí editoru.
v řádku @23@Arbeitsplatz:je záznam vašeho pracovního místa. Nyní změňte tento záznam a na jeho místo
zadejte vaše nové číslo pracoviště. Pokud jste například nově získali pracoviště 08, změňte tedy záznam
na @23@Arbeitsplatz: 08. Uložte soubor.
• Nyní můžete použít všech možností Průzkumníka Windows, abyste registrační soubor ze sítě nebo flash-

disku 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
• Poté obdržíte zpět vaši registrovanou licenci pro nové pracovní místo.

Nahrání licencí
Ukončete program Allplan na všech pracovních místech.
•
•
•
•
•
•

Otevřete NemSLock 2006 Server Konsole.
Klikněte v levé liště na Server ukončit.
Přepněte v levé liště na Moduly.
Klikněte na Hledata vyberte registrovaný licenční soubor.
Nyní klikněte na Nahrát licenční soubor.
Potom můžete restartovat server pomocí Server spustit.

Upozornění:
Pokud jste získali několik nových licencí, musíte pro každé pracovní místo vytvořit nový registrační
požadavek podle výše uvedeného popisu a odeslat jej. Pak je potřeba nahrát každý registrovaný licenční
soubor.

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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