
Instalarea Allplan 2018 cu licență educațională

Licențele educaționale pentru Allplan 2018 sunt disponibile exclusiv pe site-ul Allplan Campus.

• Pentru a va crea cont de utilizator faceti click pe butonul

• Se va deschide urmatoarea pagina unde trebuie sa completati toate campurile pentru crearea contului
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Studenţii trebuie să cunoască cel puţin următoarele funcţii din Allplan:

Opţiuni şi setări generale:
• Organizarea proiectului pe structura de mape
• Organizarea proiectului pe structura de clădire
• Lucrul cu layere
• Scară de referinţă, unităţi de măsură
• Setări grosimi de linie, tipuri de linie, culori
• Operaţii de import/export din/în alte programe
• Transfer proiecte/fi şiere
• Utilizarea fi ltrelor de selecţie
• Setări elemente 2D: haşuri, motive, umpluturi
• Modelare 3D
• Salvare date în Bibliotecă / Citire date din Bibliotecă

  

• Dupa crearea contului veti primi un e-mail cu un link pentru a-l activa
• Intrati pe site utilizand contul Dvs.
• Accesati sectiunea Download si alegeti optiunea Allplan student version pentru descarcarea programului
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• Dupa aceasta faceti click pe butonul

• In fereastra urmatoare puteti face click pe butonul                              pentru a descarca programul si click pe butonul

                                              pentru a crea cererea de licenta 
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• Se va deschide o noua fereastra unde veti completa campurile ca in poza de mai jos



• Dupa ce ati facut click pe butonul                                                apare fereastra de mai jos pe care o veti completa cu date-

le dvs. Pentru a confi rma datele si a trece la pasul urmator faceti click pe butonul 
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• La pasul urmator trebuie sa atasati o copie a carnetului de student si vizarea anului universitar in curs, facand click 

pe optiunea Choose File. Bifati si optiunea de acceptare a termenilor si conditiilor de licentiere apoi, faceti click pe 

butonul                                           
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• Dupa verifi carea carnetului de student incarcat pe Allplan Campus, veti primi un e-mail de confi rmare, iar codul de 

licenta va aparea pe profi lul dumneavoastra. In cazul in care ati mai avut licenta educationala, pe pagina vor aparea 

un Product Key pentru Allplan 2018 si ID Client, CD Key pentru versiunile anterioare ale programului                                           
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• Deschideti Services/Allmenu 2018 in modul Run as Administrator si in meniul Utilities/Utilitare, selectati License 

Settings/Setari licenta. In sectiunea License Activation/Activare licenta introduceti Product Key – ul primit pe 

Allplan Campus. In acest moment, licenta va fi  activata                                          
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Succes!
Echipa ALLBIM NET


