
 

 
 

Lisans Server – Lisans Ödünç Al 

Teknik Destek SSS 

 

Kategori: 

 

Teknik->Lisans->Wibu Lisans Server 

 

Sürümler: Allplan 2020 

Allplan 2019 

Allplan 2018 

Allplan 2017 

 

Döküman TN: 20160523165423 

Tarih: 20.3.2020 

 

 

Soru: 

 

Bir lisans, sunucusundan geçici olarak nasıl ödünç alınabilir? 

 

Cevap: 
 

İpucu: 
- Lisans Server’dan lisans ödünç alınamaz. 
- Lisans sadece Client’dan ödünç alabilirsiniz. 

- Client ancak lisans sunucusuna bağlıysa ödünç alabilir ve erken iade edebilir.  
- Doğrudan of iste olmayan bilgisayarların sunucuya erişmeleri için VPN bağlantısına bağlı olması gerekir. 
 

 
Client Bilgisayarda: 
- Lisans Ayarları (Wibu) Allmenü’den çalıştırın. Allmenu 202x->Uygulamalar->Lisans Ayarları (Wibu). 

- Lisans Seçimi’ni tıklayın ardından mavi olacak şekilde ödünç almak istediğiniz lisansı seçin. 
- Seçtiğiniz lisans eğer bir Server Lisans ise Bugün ve Ödünç Al buttonları Lisanları Ödünç Al bölümlerinde 
  etkin olacaktır. 

- Önceden belirlenmiş süre her zaman Bugün butonunda gösterilir. Standart ayar Bugün’dür.  
  Ödünç alma süresi için farklı bir süre istiyorsanız, o zaman Bugün'ü tıklayın. Artık size daha fazla  
  seçenek sunulacaktır.  

  İpucu: Örneğin Bugün’ü seçerseniz, lisansınız yarın herkes için otomatik olarak sunucuya geri dönecektir, 
  Diğer Allplan kullanıcıları da dönen lisansı tekrar kullanabilir. 
  Ödünç alma için birkaç gün seçildiyse, ödünç alma her zaman 24 saat geçerlidir. 

  Örneğin saat 15:00’de 1 gün  lisans ödünç aldınız, ertesi gün saat 15:00’de ödünç alınan lisans geri verilir. 
  Bu durum takvimden seçtiğiniz gün sayısı için de geçerlidir.  
- Ödünç Alma süresine karar verdikten sonra Ödünç Al butonuna tıklayın. 

 
 
Ödünç alınan lisans birkaç saniye sonra Lisans Seçimi bölümünde Bilgisayar İsminizin altına görünecektir.  

Yeşil bilgi butonuna tıklarsanız, ödünç alınan lisans bilgileri ve lisansın sona erme süresini görebilirsiniz. 
 
- Eğer ödünç aldığınız lisansı sona erme süresinden daha önce geri vermek istiyorsanız mavi olacak şekilde 

  seçin. Ödünç Lis. İade Et butonuna tıklayın. Lisansınız sunucuya iade edilecektir.  
 

 
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. 


