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Soru: 

 

Ofis dışındayken (Home of is) Server Lisans dan lisans nasıl alabilirim? 

 

Cevap:  

 

Ofis dışı olan bilgisayarlar VPN üzerinden of isteki lisanslara erişmeleri gerekiyor. 

Server Lisans of isteki ağ üzerinden veya VPN üzerinden mümkündür.  

VPN ile aşağıdakiler dikkate alınmalıdır: 

Lisans sunucusuyla iletişim 22350 numaralı port üzerinden TCP / IP ile gerçekleşir. 

Ofis dışındaki bilgisayar ve of isteki Server Lisansa VPN üzerinden sürekli iletişim haline olmalı ve uyku 

modunda olmamalı. Aksi taktirde lisansı Server Lisanstan ödünç almanızı öneriyoruz. 

Allplan sadece VPN IPv4 destekler. IPv6 desteklemez. 

Güvenlik duvarı her iki taraf tan birbirilerine bağlantıyı izin verilmeli, aksi takdirde portu dışlama olarak izin 

verilmeli. 

 

Of isteki ağ genellikle server lisansı otomatik bulur. Eğer lisans seçili değil ise boş olan birinci lisans otomatik 

seçilir. 

 

Client bilgisayarda kurulumdan sonra ‘Lisans Ayarları (Wibu)’ diyaloğundan ayarlana bilinir.  

Allmenu 202x->Uygulamalar->Lisans Ayarları (Wibu) 

Lisans Seçimi 

Lisans Server Otomatik Bul (Ofis İçi): 

Eğer bu seçenek seçili ise LAN ağından lisans server otomatik bulunacaktır. Bazı durumlarda örneğin VPN 

bağlantıda server otomatik bulunamaya bilir. Böyle bir durumda manuel olarak server ismini veya IP’yi 

girebilirsiniz. (Server İsmi veya IP’ye bakınız). 

İpucu: Bu seçenek sadece Windows Administrator değiştirebilir.  

 

Ek Server ismi: 

Eğer Lisans Server Otomatik Bul (Ofis İçi) seçili değilse veya otomatik bulunamıyorsa, Ek Server İsmini 

veya IP adresini manuel olarak girebilirsiniz. Sadece server ismini veya IP adresini girin, klasör yolunu 

girmeyin. Server ismini girdikten sonra Güncelle butonuna tıklayın. (Sağdaki iki dönen oklara).  

Birden fazla server ismini ‘;’ ile girebilirsiniz. 

Lisans gösterildiğinde ve bağlantınız sağlam ise doğrudan Allplan’i çalıştırabilirsiniz, eğer sağlam değilse 

lisans ödünç almanızı öneriyoruz. 

Lisans Ödünç almak için aşağıdaki dökümanı inceleyiniz.  

 

Lisans Server – Lisans Ödünç Al  
 

https://aluplan.com.tr/download_center/faq/FAQ_TR_Lisans%20Server%E2%80%93Lisans_Odunc_Al.pdf


 

  

 

 

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.  


