Lisenssipalvelimen asentaminen

Palvelinohjelman lataaminen ja asentaminen
Autodeskin verkkolisenssit käyttävät FlexLM lisenssipalvelinta. Lataa ja asenna Autodesk Network
License Manager for Windows tältä sivulta:
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/downloads/content/autodesk-network-licensemanager-for-windows.html

Käynnistä asennuksen
jälkeen LMTOOLS ja avaa
System Settings välilehti.

Ota talteen Computer/Hostname laatikosta koneen nimi.

Katso samalta välilehdeltä
Ethernet Address laatikosta
verkkokortin numero. Näitä
tietoja tarvitaan
linsenssitiedoston
generoimiseen.
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Lisenssin generointi
Lisenssipalvelimelle pitää luoda lisenssitiedosto, joka kertoo mitä ohjelmalisenssejä on käytettävissä. Lisenssi
tehdään Autodesk tilin Management sivulla.
Kirjadu https://accounts.autodesk.com/ sivulle sähköpostiosoitteella joka on ilmotettu Autodeskille yrityksesi
Account managerina.

Klikkaa sivun yläosasta Management
linkkiä. Klikkaa All Products and
Services ja sitten Generate network
license File linkkiä Quick Links kohdan
alta.

Klikkaa Select nappia Single Server kohdan alta.

Anna serverin nimi.
Tämä pitää olla sama
joka näkyy LMTOOLS
ohjelmassa.

Anna Ethernet Addres numerosarja Server ID laatikkoon

Klikkaa + merkkiä niin
saat listan ohjelmista
jotka voit lisätä
lisenssitiedostoon.
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Laita rasti Select all laatikkoon

Klikkaa Add Selected nappia

Klikkaa lopuksi Get license file nappia
ja tallenna tiedosto.

Lisenssipalvelimen asennus on oletuksena "C:\Autodesk\Network License Manager" kansiossa.
Voit kopioida lataamasi lisenssitiedoston sinne.

Generoidun lisenssitiedoston sisältöä on vaikea lukea. Sitä voi tarvittaessa tarkastella selväkielisenä tällä
sivustolla http://licenseparser.com/
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Lisenssitiedoston asentaminen
torstai 16. helmikuuta 2017

10.29

Lisenssitiedoston asentaminen serverille
Käynnistä LMTOOLS Utility ohjelma serverikoneella.
Mene Service/License File lehdelle.

Laita valinta "Configuration Using
Services" kohtaan.

Laita rasti "LMTOOLS ignores
license path environment
variable laatikkoon".

Mene Config Services
välilehdelle.
Kirjoita Service Name valikkoon
nimeksi esim. Autodesk

Näytä lmgrd.exe tiedosto
asennuskansiota "C:\Autodesk\Network
License Manager"

Valitse tällä napilla lataamasi
lisenssitiedosto

Määritä lokitiedosto.

Laita nämä rastit päälle, muuten palvelu ei
käynnisty automaattisesti jos palvelin
sammutetaan välillä.
Klikkaa lopuksi Save Service.
Serverin palomuuri saattaa estää lisenssiojelmiston liikennettä. Lisää serverikoneella poikkeukset "C:
\Autodesk\Network License Manager" kansiossa oleville .exe tiedostoille.
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Verkkolisenssin käyttäminen
torstai 16. helmikuuta 2017

10.30

Valitse asiakaskoneella ohjelman ensimmäisellä käynnistyksellä Use a Network License valinta.

Anna severin nimi laatikkoon jos se ei löytynyt automaattisesti.
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Verkkolisenssin lainaaminen
maanantai 13. helmikuuta 2017

12.44

Voit lainata verkkolisenssin työasemalle pysyvästi maksimissaan puoleksi vuodeksi kerrallaan.
Huomaa, että lisenssin palauttaminen pitää tehdä siltä koneelta, josta se on lainattu . Jos
kone rikkoutuu, niin lisenssi palautuu käytettäväksi vasta kun laina umpeutuu. Lisenssi voi

siis

jäädä varatuksi pitkäksi aikaa jos työasema menee rikki.
Käynnistä ohjelma johon haluat lainata lisenssin. Klikkaa ylävalikosta "Help > About > Manage
License > Borrow".
Aseta kalenterista lainan päättymispäivä ja klikkaa "Borrow License".
Ohjelma käyttää nyt lainattua lisenssiä, verkkoyhteyttä lisenssiserveriin ei tarvita. Voimassa olevasta
lainasta annetaan ilmoitus aina kun ohjelma käynnistetään.
Laina palautuu automaattisesti eräpäivänä, mutta sen voi palauttaa ohjelmasta aikaisemmin "Help >
About > Manage License > Return" komennolla. Silloin koneella pitää olla yhteys
lisenssipalvelimeen.

Lisätietoja tällä linkillä: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-licenseadministration/managing-network-licenses/license-borrowing/borrowing-license
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Verkkolisenssien ongelmat

Jos näet ohjelman käynnistyessä Licence
Finder ikkunan, niin ohjelma ei tiedä
palvelimen nimeä.
Valitse Specify License Server System
valinta ja klikkaa Next
Anna seuraavassa ikkunassa palvelimen
nimi ja klikkaa Next.

Jos saat tämän ilmoituksen, niin yleisin
syy on jokin ongelma paikallisverkon
toiminnassa.
Odota hetki, ja yritä sitten uudestaan.
Usein se riittää.

Jos tämä ei auta niin, silloin lisenssin
varaus voi olla jumissa serverillä.
Käynnistä silloin palvelu uudestaan alla
olevien ohjeiden mukaan.

Palvelun pysäyttäminen ja käynnistäminen
Nopein tapa korjata verkkolisenssien ongelmia on sammuttaa ja käynnistää palvelu LMTOOLS
ohjelmalla.

Käynnistä serverikoneella LMTOOLS
ohjelma.
Pysäytä palvelu Start/Stop/Reread
lehdellä
Odota hetki kun näet Stopping server
tekstin ennen kuin käynnistät sen
uudestaan Start Server napilla.
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Serveri on käynnissä kun Server Start
Succesful teksti näkyy.

Serverin tilan tarkistaminen
Server status välilehdellä voit tarkistaa palvelun ja käytössä olevien lisenssien tilan.

Kohdassa 3 näkyy, että PekkaWin7 koneella
oleva palvelu on käynnissä.

Samassa ikkunassa alempana näkyvät
serverin käytettävissä olevat ja
varatut lisenssit.
Merkityssä rivissä näkyy että
palvelimella on 2 PowerMill Standard
(PWRMS) lisenssiä, joista ei ole
varattu yhtään.
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