
 

 

 

 
 

OPIS FUNKCJI  

SERWER LICENCJI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Serwer Licencji jest to dodatkowa opcja programu Allplan, która umożliwia łatwe zarządzanie licencjami w biurze oraz 
ich efektywne wykorzystanie. Zapewnia ona również wysokie bezpieczeństwo licencji w sieci firmowej oraz ich 
wykorzystanie poza biurem – również bez konieczności połączenia z Internetem. W momencie uruchomienia programu 
przez jednego z pracowników biura, licencja jest automatycznie pobierana z serwera i wczytywana na jego komputer. 
Po zamknięciu programu licencja jest zwracana na serwer i jest dostępna dla innych użytkowników. Niewymagane jest 
ręczne zwracanie i wczytywanie danej licencji. 

 

 
 
CENTRALNE ZARZĄDZANIE 
LICENCJAMI  

 
Serwer Licencji jest dedykowany dla biur wyposażonych w kilka licencji programu Allplan. 
Pozwala na zarządzanie licencjami z jednego miejsca i na ich efektywne wykorzystanie. 
Z jednego miejsca mamy bieżący podgląd, kto obecnie wykorzystuje licencję oraz ile licencji 
jest wykorzystywanych w trybie offline. 
 

 
 
EKONOMICZNE 
WYKORZYSTANIE LICENCJI 

 
Zakupione licencje są wczytywane na serwerze i są bezpośrednio dostępne dla 
użytkowników pracujących w sieci lokalnej. Eliminuje to konieczność wczytywania licencji 
na poszczególnych stanowiskach oraz daje możliwość korzystania z wolnej licencji bez 
potrzeby jej zwracania przez użytkownika, który obecnie nie używa programu Allplan. 
 

 
BEZPIECZEŃSTWO LICENCJI 
ELEKTRONICZNYCH 
I WYGODA PRACY 
 

 
Licencje elektroniczne dają większe bezpieczeństwo w stosunku do tradycyjnych licencji na 
kluczu USB, który może zostać zniszczony lub zgubiony. Serwer licencji pozwala również na 
wypożyczenie licencji z serwera na określony czas i użytkowanie jej w trybie offline – np. 
w terenie bez dostępu do Internetu. 
 

 

 



JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE? 
Przykład: 

W biurze mamy zakupione 3 licencje programu Allplana Engineering. Posiadając licencje jednostanowiskowe konieczne 
jest ich wczytanie na każdym z trzech stanowisk. W przypadku, kiedy jedna z osób kończy pracę z Allplanem lub jest 
nieobecna w biurze – konieczne będzie zwrócenie licencji z danego stanowiska i wczytanie jej na stanowisku innej 
osoby, która będzie aktualnie chciała korzystać z programu. 

Posiadając opcję Serwer Licencji dla każdej z posiadanych licencji, mamy np. trzy licencje na jednym (lub kilku) kluczu, 
który w sumie pozwala na równoległą pracę na trzech stanowiskach. Taka licencja jest wczytywana na serwerze (może 
to być również komputer stacjonarny lub laptop).  

Jeśli jeden z pracowników uruchomi program Allplan na swoim stanowisku, licencja jest mu automatycznie przydzielana 
bez konieczności ręcznej aktywacji. Kiedy ten pracownik kończy pracę z programem (zamyka program) licencja jest 
automatycznie zwracana na serwer (bez konieczności ręcznego zwracania licencji).  

To rozwiązanie zapewnia duże bezpieczeństwo i kontrolę nad licencjami (wszystkie licencje są wczytane na jednym 
serwerze). Ułatwia również wykorzystanie wolnej licencji przez innych pracowników biura. 

Dodatkową możliwością jest czasowe wypożyczenie licencji z serwera, co pozwala na użytkowanie programu poza 
biurem oraz w przypadku braku połączenia z Internetem. 


