PRZEGLĄD MOŻLIWOŚCI PROGRAMU

ALLPLAN SERWER LICENCJI

Serwer Licencji pozwala skutecznie korzystać z oprogramowania przez centralne zarządzanie licencją programu Allplan. Podczas
uruchomienia programu w sieci klienta, serwer licencji jest proszony o wolną licencję. Jeżeli jest ona dostępna, dostarczana jest
do klienta, na czas korzystania z programu Allplan. Licencja następnie powraca do serwera i jest dostępna dla innych
użytkowników. Oznacza to, że korzyści ekonomiczne osiąga się już przy kilku stanowiskach pracy.

JASNOŚĆ

ZAAWANSOWANE PRAWA UZYTKOWNIKA

Konsola serwera zawiera wszystko, co musisz

Serwer Licencji Nemetschek pozwala przyznać

wiedzieć o statusie licencji i użytkownikach.

prawa dostępu do serwera licencji w razie
potrzeby

ELASTYCZNE WYKORZYSTANIE LICENCJI
System pozwala w prosty sposób sprowadzić
licencje serwera tak, że licencje mogą być
również używane poza siecią lokalną firmy.

Obszerne informacje, wideo, oraz raporty na  www.allplan.com
Jeśli są Panstwo zainteresowani, proszę skontaktować się z lokalnym partnerem handlowym  www.kge.pl

PRZEGLĄD MOŻLIWOŚCI ALLPLAN LICENSE SERWER
Centralne zarządzanie licencją

Dla biur wyposażonych w kilka stacji roboczych Allplan, Serwer licencji jest nowoczesnym systemem zarządzania licencjami, który
oferuje ekonomiczne wykorzystanie wszystkich licencji programu Allplan w biurze.

Ekonomiczne wykorzystanie licencji

Elastyczne bezpieczeństwo

Serwer terminali

Serwer licencji pozwala zarządzać licencjami na wszystkich stacjach roboczych w sieci. Użytkownicy mogą być przyłączani w prosty
sposób, a licencje zarejestrowane za pomocą graficznego interfejsu użytkownika (konsola). Dostępne licencje i komputery w sieci są
jasno skonfigurowane i wyświetlane z bieżącego stanu. Różne filtry dla śledzenia procesów dostępne są na Serwerze licencji. W ten
sposób zawsze można ustalić, kto i kiedy używa licencji oraz czy pracuje z licencją online lub offline.
Dla zabezpieczenia Serwera licencji klucze sprzętowe, które mogą zostać zgubione lub skradzione, nie są już konieczne. Serwer
licencji może być administrowany za pośrednictwem konsoli klienta sieci. Serwer może także być usytuowany w zabezpieczonym
pomieszczeniu serwera. Klienci indywidualni mogą mieć przypisane różne prawa użytkowania. Na przykład, użytkownikom może
przysługiwać prawo korzystania tylko z niektórych, potrzebnych konkretnie dla nich licencji. Opcjonalnie może być również
przyznane prawo pozwoleń na import licencji z serwera na ich własne komputery, aby mogły być używane poza siecią.
Serwer Licencji może być także użyty na terminalach serwera.

AKTUALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE DOSTĘPNE SĄ NA
WWW.ALLPLAN.COM/INFO/SYSINFO

KGE Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Krokwi 32 lok.25

Tel +48 22 300 25 00

03-114 WARSZAWA

Fax +48 22 300 25 01

www.kge.pl

Minimalne wymagania systemowe:
- karta graficzna z pamięcią 1 GB RAM
- system Windows 64Bit.
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Wygodna Administracja

Zakupione licencje są instalowane na serwerze i są dostępne dla wszystkich klientów w sieci. Prowadzi to oszczędności nawet przy
kilku stacjach roboczych, ponieważ wszystkie niezbędne licencje nie muszą być instalowane na każdym pojedynczym komputerze.
Licencje, które nie są stale w użyciu mogą być również wykorzystywane przez inne komputery klienckie. Licencja z serwera może być
wdrażana bardzo elastycznie: w trybie online w sieci lub offline do pracy na zewnątrz firmy. Aby to zrobić, komputer klienta importuje
niezbędną licencję z serwera. Ponadto, za pomocą klienta sieci, licencje mogą być "wyrejestrowane" na komputerze, który nie jest
elementem sieci.

