TOOLS4BIM DOCK
GUIDE TILL INSTALLATION OCH AKTIVERING AV
NÄTVERKSLICENS
NÄTVERKSLICENSSERVER
1. Välj den dator som ska vara Nätverkslicensserver. Kom ihåg namnet på denna dator
eftersom den kommer att användas för att konfigurera arbetsstationerna. Det kan vara
vilken PC som helst i ditt företag med följande Windows-versioner: Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 och uppåt.
Observera: Rekommenderat är att installera nätverkslicensserver på samma dator som
Revit Server.
2. Installera nätverkslicensserver NetworkLicenceServer*.msi på vald dator.
3. Installera Microsoft Internet Information Services (IIS):
http://www.iis.net/learn/install Länken visar hur du installerar IIS.
4. Du behöver öppna porten TCP 8731 i din brandvägg. Be din administratör att hjälpa dig
med detta.
5. Testa NLM Server. Öppna webbläsaren och ange URL: http://localhost:2468/Web/
Observera: Om du får ett felmeddelande, se information om felsökning i denna guide
(s.4).
6. Öppna Activation tab i NLM Servern.
7. Skriv in den erhållna aktiveringsnyckeln i fältet Activation och klicka på knappen Submit.
8. För att se licensdetaljer, klicka på fliken Products i NLM Servern.
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Revit-användare
1. Öppna Revit.
2. Klicka på fliken ”Tools4BIM”.
3. Klicka på ‘Options’.
4. Välj “Use NLM”.
5. Skriv in adressen till din nätverkslicensserver. Observera: Denna adress tillhandahålls
av din administratör och hänvisar till den dator som har nätverkslicensservern
installerad. Adressen måste vara i något av följande format:
http://networklicenseservername:8731 eller

http://ipaddressoflicenseserver:8731
6. Klicka på ”Connect” – produkter behöver aktiveras!
Observera: om anslutningen misslyckas, se information om felsökning i denna guide
(s.4).

7. Du finner aktiverade produkter under ”Store” → ”My Tools”.
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LÅNA LICENS
Genom att låna licensen kan en användare arbeta utan uppkoppling mot licensservern.
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NÄTVERKSLICENSSERVER – FELSÖKNING
PROBLEM 1
IIS: Aktuell identitet har inte skrivrättigheter till Temporary ASP.NET Files
Ett felmeddelande visas när man öppnar http://localhost:2468/Web/
Aktuell identitet (NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE) har inte skrivrättigheter till
'C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files'
Exempel:

Lösning:
1. Starta kommandotolken (cmd) som administratör:

2. Ange:cd /d %windir%\Microsoft.Net\Framework\v2.0.50727
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3. Ange: aspnet_regiis -ga "NT Authority\Network Service"

4. Kontrollera att sidan laddas.
5. Om inte, ange: aspnet_regiis –i

PROBLEM 2
IIS: Konfigureringsfel
Felmeddelande visas vid öppning av http://localhost:2468/Web/
Lösning:
Ladda ner och installera Microsoft .NET Framework 3.5:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21
PROBLEM 3
Kan inte ansluta till (Could not connect to) http://<LicenseServer>:8731/
Exempel:

Lösning:
1. Bekräfta att licensservern är nåbar:
1.1. Öppna kommandotolken.
1.2. Ange ping LicenseServer (där LicenseServer är adressen till din licensserver
förutom inledande http:// och avslutande :8731).
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Exempel.

1.3. Kontakta din systemadministratör om kommandot resulterar i ett felmeddelande.
2. Bekräfta att porten 8731 TCP är öppen på licensservern.
2.1. Om du använder en tredjeparts brandväggsmjukvara, se dess dokumentation om
hur man öppnar porten.
2.2. Om du använder Windows Firewall följer du nedanstående steg:
2.2.1. Välj Start → Control Panel. Klicka på länken System and Security och klicka
sedan på länken Windows Firewall.
2.2.2. Klicka på länken Advanced Settings. Denna länk hittas på
navigationspanelen till vänster. Om du inte är inloggad som administratör blir
du tillfrågad om lösenord, varvid fönstret. "Windows Firewall with Advanced
Security" öppnas.
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2.2.3. Välj "Inbound Rules". Gruppen hittas på navigationspanelen till vänster. En
lista visas över alla tillåtna program (om applicerbart). Klicka "New Rule" i
högerpanelen.

2.2.4. Välj "Port" på guidens startsida. Detta medför att du kan öppna en port
istället för att försöka hitta ett specifikt program. Klicka Next > för att fortsätta.
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2.2.5. Välj TCP. Ange Specific local port: 8731.

2.2.6. Välj "Allow the connection".

Markera sedan "Domain", "Private" and "Public".
2.2.7. Ange ett namn för denna regel och tryck "Finish".
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Kontakta oss gärna om du har frågor!
AEC Support
support@aec.se
010-850 20 20
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