
Instalare Allplan 2020 cu licență educațională

Licențele educaționale pentru Allplan 2020 sunt disponibile exclusiv pe site-ul Allplan Campus.

• Pentru a vă crea cont de utilizator faceți click pe butonul 
• Se va deschide următoarea pagină unde trebuie să completați toate câmpurile pentru crearea 

contului.



• Dupa crearea contului veți primi un e-mail cu link pentru a-l activa.
• Intrați pe site utilizând contul dvs.
• Accesați secțiunea Download și alegeți opțiunea Allplan student version pentru a  descărcarea 

programului.



• Se va deschide o nouă fereastră unde veți completa câmpurile ca în poza de mai jos.
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• După ce ați făcut click pe butonul                                                 apare fereastra de mai jos, pe care o veți 
completa cu datele dvs. Pentru a confirma datele și a trece la pasul următor faceți click pe butonul 

• După ce faceți click pen butonul 

• În fereastra următoare puteți face click pen butonul                                  pentru a descărca programul 

și click pe butonul                                                 pentru a crea cererea de licență.
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• La pasul următor trebuie să atașați o copie a carnetului de student și vizarea anului universitar în 
curs, făcând click pe opțiunea Choose  File. Bifați și opțiunea de acceptare a termenilor și condițiilor 

de licențiere apoi, faceți click pe butonul 





• După verificarea carnetului de student încărcat pe Allplan Campus, veți primi un e-mail de 
confirmare, iar codul de licență va apărea pe profilul dumneavoastră. În cazul în care ați mai avut 
licență educațională, pe pagină vor apărea un Product Key pentru Allplan 2020 și ID Client, CD 
Key pentru versiunile anterioare ale programului.

• Deschideți Services/Allmenu 2020în modul Run as Administrator și în meniul Utilities/Utilitare, 
selectați License Settings/Setari licenta. În secțiunea License Activation/Activare licenta introduceți 
Product Key – ul primiț pe Allplan Campus. În acest moment, licența va fi activată.

Succes! Echipa ALLBIM NET


