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Otázka:
Jak lze trvale převést licenci po nákupu nového počítače popř. výměně počítače trvale na nový počítač?
Jak lze dočasně převést licenci z registrovaného počítače na jiný počítač?
Jak se dají vzájemně vyměnit licence mezi dvěma registrovanými počítači?

Odpověď:
Pokud online aktivujete licenci zadáním produktového klíče, můžete produktový klíč vrátit a poté ho použít na
jiném počítači. Vrácení a aktivace licence funguje pouze v případě, že počítače mají k dispozici přístup na
internet. Počítač musí být online pouze po dobu vrácení/aktivace.

Vrácení licence
Jak vrátit licenci online
•
•
•
•

Vyvolejte dialog 'Nastavit licenci' pomocí Allmenu -> Obslužné programy -> Nastavit licenci.
Zaznamenejte si váš produktový klíč k vaší licenci, kterou vracíte.
Klikněte vlevo na Aktivovat licencia poté na licenci, kterou si přejete vrátit
Klikněte na Vrátit licenci.

Licence může být nyní aktivována na jiném počítači.

Aktivovat licenci
Pokud si přejete trvalé přenesení licence, pak můžete licenci aktivovat již během instalace programu Allplan
nebo také dodatečně, až je program Allplan již nainstalován. Aktivováním licence dojde k jejímu provázání s
vaším novým/jiným počítačem a umožní spuštění programu Allplan na tomto počítači.
Zákazníci, kteří si přejí přenést licenci pouze dočasně, nainstalují program Allplan na druhém počítači nejprve
jako prohlížeč a licenci
aktivují až později.

Aktivace licence v průběhu instalace:
Spusťte Setup a postupujte podle dialogu pro instalaci.
• Zvolte při instalaci v dialogu Možnosti instalace volbu Zadat produktový klíč a klikněte na Dále.
• Zadejte Váš produktový klíč.
• Klikněte na Aktivovat licenci
Dodatečná aktivace licence:
•
•
•
•

Vyvolejte dialog 'Nastavit licenci' pomocí Allmenu -> Obslužné programy -> Nastavit licencina .
Klikněte vlevo na Aktivovat licenci.
Zadejte Váš produktový klíč.
Klikněte na Aktivace licence.

Upozornění:
Váš produktový klíč obdržíte také na servisním portálu Allplan Connect na
adrese http://connect.allplan.com/license
Klikněte proto na Profil -> Správa licencí.
Tuto funkci můžete používat výhradně jako administrátor.

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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