
Instalace síťové licence SketchUp  

 

Při instalaci síťové licence postupujte následovně: 

 1. Na počítači, který funguje jako server pro licenci, vytvořte adresář, např. \\servername\SketchUpLic. Doporučujeme 

vytvořit tento adresář co nejblíže rootu, abyste předešli komplikacím s přístupem. Tento adresář by měl být plně přístupný 

pro všechny uživatele pro čtení, zápis i modifikaci. 

 2. OTESTUJTE PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA DO VYTVOŘENÉHO ADRESÁŘE: Z jakékoli stanice na síti se zalogujte jako typický uživatel 

(použijte své jméno/heslo). Otevřete poznámkový blok, zapište několik písmenek a uložte soubor pojmenovaný SMAZAT 

pro kontrolu fungování přístupových práv k adresáři vytvořenému v kroku 1. 

POZNÁMKA: Pokud nemůžete soubor uložit, musíte změnit přístupová práva k akresáři na plná nebo vytvořit novou složku 

někde jinde, do které mohou mít plný přístup všichni uživatelé SketchUpu (a zopakujte přístupový test). 

3. Na jakékoliv pracovní stanici na síti vložte instalační CD a spusťte instalaci. 

4. Spusťte SketchUp a vyberte Autorizovat nebo vyberte Pokračovat a z roletového menu Nápověda vyberte volbu 

Licence/Autorizace. V obou případech se otevře dialogové okno Autorizace SketchUp. 

 5. Vyplňte všechna čtyři textová pole PŘESNĚ podle licence, kterou po zakoupení programu dostanete. Nepřidávejte ani 

neubírejte mezery a dodržujte MALÁ A VELKÁ PÍSMENA!!! 

 6. Klikněte na OK. Otevře se dialog, ve kterém vyhledáte licenční adresář vytvořený v kroku 1. 

 7. Podívejte se na dva soubory, které vznikly v kroku 6. Byl vytvořen licenční soubor (SketchUp8.lf) v licenčním adresáři a 

navigační soubor (server.dat), který prostě ukazuje cestu k licenčnímu souboru. Tento navigační soubor najdete např. jako 

C:\Program Files (...Data)\SketchUp\ SketchUp 2013\server.dat. Neotvírejte jej, abyste jej neporušili, pouze pomocí 

prohlížeče souborů se na něj podívejte. Měl by obsahovat jediný řádek, např.: 

 \\jménoserveru\SketchUpLic 

 To je adresář, ve kterém najdete aktuální licenční soubor – SketchUp2013.If. Abyste porozuměli jakým způsobem systém 

funguje, zavřete SketchUp a znovu jej spusťte. Pozorujte přitom adresář SketchUpLic. Jakmile se SketchUp spustí, uvidíte 

soubor typu sema#.net. To je počítací soubor. Pokud by nastal problém se spuštěním licencí, povypínejte všechny zapnuté 

SketchUpy v síti a smažte všechny takové soubory, které v licenčním adresáři zbyly. Tím se problém vyřeší. 

 8. Máte dvě možnosti autorizace zbývajících stanic, na kterých budete pracovat s licenčním souborem SketchUpem8.lf.  

A. Instalujte SketchUp na všech stanicích ve výukovém módu a nespouštějte jej. Zkopírujte soubor server.dat z první 

pracovní stanice do stejného umístění (...Program Files(...Data)\SketchUp\ SketchUp 2013\..). Jakmile je soubor 

nakopírovaný, můžete spouštět SketchUp v licenčním módu. 

B. Instalujte SketchUp, spusťte jej, klikněte na Pokračovat a z roletového menu Nápověda>Licence>Nastavit síťový licenční 

soubor vyhledejte soubor SketchUp8.lf v licenčním adresáři. Kliknutím na něj spustíte SketchUp v licenčním módu. 


