Všeobecné informace k nové licenční metodě
Technická podpora FAQ
Kategorie:

Technicky Servis->Licencování->Wibu

Programy:

Allplan 2020
Allplan 2019
Allplan 2018
Allplan 2017
Allplan 2016
20150703152726
https://connect.allplan.com/cs/faqid/20150703152726.html

Dokument ID:
Internet:

Jaké jsou výhody nové licenční metody?
• Lepší ochrana, jednodušší ovládání (např. při přenosu licence na jiný počítač).
Co je produktový klíč?
• Produktový klíč je jednoznačný 26místný řetězec znaků, kterým může být aktivována licence pro Allplan.
Jak získám vlastní produktový klíč/klíče?
• Produktový klíč získáte jako firemní administrátor na stránce https://connect.allplan.com/licence. Jako nový
zákazník obdržíte Váš produktový klíč také e-mailem. Další informace získáte na
adresehttps://connect.allplan.com/cs/faqid/20150616150616.html
Jak přenesu svou aktivovanou licenci na jiný popř. nový počítač?
• Abyste mohli přenést licenci na jiný počítač, musíte licenci na počítači, kde byla aktivována původně, vrátit.
Poté můžete zadat produktový klíč na jiném počítači a aktivovat licenci tam. Další informace získáte na
adrese https://connect.allplan.com/cs/faqid/20150618131629.html
Jak nainstaluji program Allplan / aktivuji svou licenci na počítači bez přístupu na internet?
• Aktivování a navrácení licencí Allplan funguje nejsnadněji, když je na počítači přístup k internetu. Program
Allplan můžete ale aktivovat i na počítači bez přístupu na internet. Další informace získáte na
adrese https://connect.allplan.com/cs/faqid/20150618131413.html
Jak mohu aktualizovat licenci (např. poté, co jsem získal další možnosti)?
• Vyvolejte dialog Nastavit licenci, klikněte v Aktivovat licenci na licenci, kterou chcete aktualizovat a
nakonec klikněte na Aktualizovat licenci. Další informace získáte na
adrese https://connect.allplan.com/cs/faqid/20150618142528.html
Existuje i nadále HW klíč?
• Ne, HW klíče nejsou od verze Allplan 2016 nadále podporovány.
Jak nainstalovat program Allplan jako zkušební verzi?
• Stáhněte si program Allplan 2016 z portálu Allplan Connect. Produktový klíč ke zkušební verzi pak obdržíte

e-mailem.

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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