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Soru:
Doğrudan LAN bağlantısı olmadan ev of isindeki ortak bir veri depolama alanına erişim ile
Allplan'ı nasıl kullanabilirsiniz?

Cevap:
1. Home Ofisden Merkezi Depolama Klasörüne eşzamanlı erişim. Allplan Share Portalı
YGA’lı müşterilere 30.06.2020 tarihine kadar kullanıma açılmıştır.
Allplan bulut çözümü Allplan Share, merkeze LAN bağlantısı olmadan veri depolamak ve projelerde
birlikte çalışmaya devam etmek amacıyla Allplan'ı kullanmak için bir uygulamadır.
Tabii ki, Allplan merkezi bir dosya depolama klasörüne erişmeden ev of isindeki bir bilgisayara tek bir iş
istasyonu olarak yüklenmelidir (aksi takdirde Allplan başlamaz), veya bir Workgroup manager
yüklemesinin üyesi ise, bilgisayarın kontrollü olarak alınmış ve LAN dışınd a tek bir iş istasyonu gibi
kullanılıyor olması gereklidir.
Veri erişimi bulut üzerinden çalışır.Bunun anlamı: Proje Allplan Bulut'ta olmalıdır (Allplan Share).
Çalışma, normal tek bir iş istasyonundaki kadar kolaydır. Projeye birden f azla kullanıcıyla aynı anda
ulaşabilir ve aynı anda çalışabilirsiniz.
Allplan Share ile ilgili bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.allplan.com/en/add-ons/allplan-share/
Önemli Bilgi:
Ortak bir proje depolaması için VPN kullanımını öneremeyiz.
Allplan veri sunucusuyla çok sayıda dosya alışverişi yapar. Dosyaların ilişkili şif relemesi bir VPN İnternet
hattında hız kayıplarına yol açar.
VPN üzerinden bir bağlantı taraf ımızdan onaylanmamıştır, çünkü en küçük bağlantı dalgalanmaları iletim
sırasın da verileri yok edebilir. Ayrıca, İnternet üzerinden çalışma yeterince hızlı bir İnternet bağlantınız
yoksa (aşağı / yukarı min. 100 Mbit) son derece yavaştır.

Ayrıca, IPv6 ile bir VPN bağlantısı Allplan taraf ından desteklenmez, Allplan sadece IPv4'ü tanır.
Ayrıca VPN bağlantısının sürekli kalıcı kalması ve uyku moduna geçmemesi de sağlanmalıdır.
Bu tür kullanım için destek sağlanamayacağını lütfen unutmayın.

2. Merkezi Dosya Depolama Klasöre erişimi olmayan ev ofis (Yerel Çalışma):
2.1. Workgroup Manager modülünüz varsa:
Workgroup Manager lisansınız varsa, of is çalışma grubu ortamından menü uygulama ile bir bilgisayarı
veya Laptop’ı Kontrollü Ayırarak ve sunucuya erişmeden ev of isinde çalışabilirsiniz. Kullanıma alınan
bilgisayardaki projeler ağdaki kullanıcılar için engellenir. Bu kullanıcılar, Kontrollü Ayrıldığı zaman
girdiğiniz yorumu görecektir.

Buradan bir bilgisayarı nasıl Kontrollü Ayırabileceğinizi bulabilirsiniz:
Workgroupmanager: Bilgisayarı Kontrollü Ayırma ve Kullanıcı Hakları ile çalışma
Eğer bir Lisans Server kullanıyorsanız lisansı bir VPN bağlantısı aracılığıyla online çalışabilirsiniz veya
lisans ödünç alabilirsiniz.
Aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.
Lisans Server – VPN üzerinden Lisans Almak
Lisans Server – Lisans Ödünç Al
2.2. Workgroup Manager modülünüz yoksa:
Ofis bilgisayarı kullanmak istiyorsanız:
Workgroupmanager kurulu olmadan ve ağ erişimi olmadan kurulum yaparken, of is bilgisayarını
kullanmak ve yerel yollar kullanılarak yeniden yüklemek istiyorsanız, Allplan kaldırılmalıdır. İlgili bir proje,
veri yedekleme yoluyla yerel kuruluma aktarılmalıdır.
Yeni bilgisayar (evinizdeki bilgisayarı) kullanmak istiyorsanız:
Eğer evinizde yeni bir bilgisayar kullanmak istiyorsanız, of is bilgisayarınızdaki lisansı iade etmelisiniz ve
home of is bilgisayarınıza etkinleştirmelisiniz.
Bu çalışma yönteminin, sonradan birleştirme işlemi karmaşık olduğundan her iki kurulumda da verilerin
paralel işlenmesinden kaçınılması gerektiğini lütf en unutmayın.
Bir projenin tüm ayarları ile birlikte başka bir bilgisayara aktarılması.
Ortak ofis ile tüm ayarları içeren proje değişimi - Allplan 2018-1'den itibaren
Aluplan Program Sistemleri, sunulan makalelerin ve sağlanan bilgilerin güvenilirliği ve kullanışlılığı
konusunda herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez. Sunulan makalelerin ve verilen bilgilerin
kullanımından tamamen siz sorumlusunuz. Aluplan Program Sistemleri'nin lisans hüküm ve koşulları ve /
veya hizmeti veren satış kuruluşlarının genel hüküm ve koşulları geçerlidir.

