Cele mai importante facilitati ale optiunii

Allplan Server licente

Serverul de licente Allplan va ajuta sa utilizati programul intr-o maniera eficienta prin administrarea centralizata a licentelor
Allplan. La pornirea programului pe un computer din retea, se cere o licenta de la serverul de licente. Daca aceasta este disponibila, ea va fi oferita clientului pe toata durata utilizarii Allplan. Ulterior, licenta va reveni la server, fiind din nou disponibila pentru
ceilalti utilizatori. Aceasta permite utilizarea eficienta a licentelor, astfel incat un numar mai mare de utilizatori poate utiliza aceleasi
licente pe computere diferite.

Claritate
Consola server va ofera toate informatiile necesare despre statutul licentelor si despre utilizatorii acestora.

Drepturi de utilizator personalizate
Serverul de licente Nemetschek va permite sa acordati drepturi de acces
la licentele server dupa cum doriti.

Utilizarea flexibila a licentelor
Programul va permite sa utilizati scoateti licentele de pe server, in asa fel
incat sa le puteti utiliza in afara retelei din birou.

Mai multe informatii gasiti la www.nemetschek.ro

Administrare centralizata a licentelor

Pentru birourile cu posturi de lucru Allplan, Serverul de licenta Allplan este un program modern de administrare a
licentelor care va permite sa utilizati pentru birou licentele Allplan intr-o maniera economica, eficienta.

Utilizare economica a licentelor

Licentele achizitionate sunt instalate pe un server fiind astfel disponibile pentru toti clientii din retea. In felul acesta
faceti economii chiar si cu mai putine statii de lucru, tinand cont ca nu trebuie sa instalati licentele pe fiecare calculator. Licentele neutilizate permanent pot sa fie redistribuite automat (utilizate) de alte posturi de lucru. Licentele server
pot fi utilizate extrem de flexibil: fie online in reteaua din birou, fie off-line pentru lucrul in afara companiei. Pentru
aceasta, computerul client importa licenta necesara de la server. Mai mult decat atat, utilizand o licenta de retea,
licentele pot fi importate pentru un computer care nu face parte din retea.

Administrare usoara

Serverul de licente Allplan va permite sa administrati licentele centralizat pentru toate statiile de lucru din reteaua
companiei. Utilizatorii pot fi creati foarte usor, iar licentele pot fi inregistrate utilizand o interfata grafica de utilizator
(consola). Licentele disponibile si computerele din retea sunt structurate si afisate foarte clar cu statutul curent.
Sunt disponibile diverse filtre la licentele server pentru urmarirea si inregistrarea proceselor. Astfel, puteti determina
intotdeauna cine, cand si ce licenta a utilizat si daca a fost online sau offline.

Securitate flexibila

Datorita securitatii serverului de licente Allplan, nu mai sunt necesare hardlock-urile care puteau fi pierdute sau
furate. Serverul de licente poate fi administrat prin intermediul unei console care poate fi accesata din retea. Serverul
poate fi astfel amplasat intr-o camera securizata de servere. Pot fi asociate drepturi de utilizare diferite pentru fiecare
utilizator in parte. De exemplu, utilizatorii pot avea dreptul de a activa numai posturile de lucru de care au nevoie cu
adevarat. Optional, acestora li se poate da dreptul de a importa licente din server pe computerele proprii pentru a le
putea utiliza si in afara retelei.

Terminalserver

Serverul de licente Allplan poate fi utilizat si pe servere terminale.

Cerinte sistem
vezi: www.nemetschek.ro/allplan2013/cerinte_sistem_2013.pdf
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