
 

 
 

Důležité informace k instalaci program Allplan 2017 
 
 

Možnosti instalace během setupu (průvodce instalací) 
Nová instalace s převzetím (standard): budou převzata data z předchozí verze (je možný výběr projektů), t.z. 
zkopírována a převedeno do nové verze. Stávající verze není nijak dotčena. 
Upgrade: stávající verze bude plně nahrazena novou verzí a všechna data budou převedena do nové.Původní 
verze již nebude existovat. 
Nová instalace: Allplan 2017 bude nainstalován paralelně ke stávající verzi bez převzetí a převodu Vašich 
dat. Další informace naleznete v online-nápovědě, kliknutím na klávesu F1 během setupu. 

 
 

Upgrade Allplan – samostatné pracoviště 
Vaše licence pro Allplan 2017 bude automaticky aktualizována. Spusťte setup a následujte pokyny 
v instalačním dialogu pro upgrade. Při výběru licence zvolte ‘Aktivní licence'. 
Dále pokračujte dle pokynů instalačního dialogu v instalaci. 

 
Upozornění: licence bude automaticky aktualizována pouze při upgrade. V případě, že instalujete Allplan 2017 na 
nový počítač, řiďte se následujícími instrukcemi:  
https://connect.allplan.com/de/faqid/20150618131629.html 

 
Váš Product Key naleznete jako vždy na servisním portálu Allplan Connect zde:  
http://connect.allplan.com/license 

 
 

Upgrade Allplan 2017 – licenční server 
Nejdříve aktualizujte Vaše licence na licenčním serveru a otestujte funkčnost na klientské stanici. 

 
Poté proveďte upgrade instalací lokálních klientských stanic. Spusťte setup a následujte pokyny v instalačním 
dialogu pro upgrade. Licenční server bude automaticky v síti nalezen. Při výběru licence zvolte ‘Aktivní 
licence'. Dále pokračujte dle pokynů instalačního dialogu v instalaci. 

 
Upozornění: licence můžete aktualizovat pouze na stávajícím licenčním serveru. V případě, že chcete s přechodem 
na Allplan 2017 přesunout Váš licenční server na nový server, řiďte se následujícími instrukcemi: 
https://connect.allplan.com/de/faqid/20150618134224.html 

 
Váš Product Key naleznete jako vždy na servisním portálu Allplan Connect zde:  
 http://connect.allplan.com/license 

 
 

Licence Allplan 2016 Allfa 
Vaši licenci obdržíte prostřednictvím e-mailu od customercare@allplan.com. Pro vytvoření licence nám 
prosím zašlete IP-adresu nebo Host-ID Allfa databázového serveru (Oracle). 

 
 

Stažení licence přes Allplan Connect 
Vaše licence pro Allplan BCM 2014 stejně jako uvolňovací kód pro Allplan IBD 2017 naleznete také na 
servisním portálu Allplan Connect. 
Jako dodatečnou službu zde naleznete také starší licence pro samostatné pracoviště s HW klíčem, předchozí 
licence pro NemSlock stejně jako Product Keys pro novou verzi. Klikněte na Admin > Moje licence. 
Tato funkce je dostupná pouze firemním administrátorům. 
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