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Workgroup Manager modülü Allplan 2018’de projelerin FTP üzerinden de çalışması için geliştirildi.
Şirket çalışanları ofisdeki yerel ağa bağlanmadan, internet üzerinden projelere dünyanın heryerinden tıpkı ofisden
bağlanıyormuş gibi çalışabilirler.
(Adım 6 ve 7 ofis dışında serbest çalışanlar için gerekli adımlardır.)

Allplan Workgroup Online’nin getirdikleri
• Workgroup’a üye olanlar ofiste bulunmadan herhangibir yerden internet bağlantısı
ile projelere erişebilirler.
• Workgroup üyeleri dünyanın heryerinden aynı projeye bağlanıp çalışabilirler.
• Ofis dışında serbest çalışanlar (freelancer) projelere dahil edilebilir.
1. Online projelerle çalışmak için gerekli adımlar.
2. Allplan Workgroup Manager için gerekli bilgiler.
1: Online projelerle çalışmak için gerekli adımlar
Online projeleri çalışır duruma getirmek için aşağıdaki adımları uygulayınız.
1. FTP server kurulumu (Allplan yöneticisi veya sistem yöneticisi)
Workgroup’un çalışması için bir “FTP server” gereklidir. Filezilla veya Windows Expolorer üzerinden IP adresi yada
FTP ismi ile erişim sağlanabilir.
Mevcut bir Workgroup Manager sistemi ile de kullanılabilir.
Bilgi güvenliği açısından online kullanılacak projelerin ayrı bir sunucuda bulundurulmasını ve o sunucuda FTP
üzerinden yayımlanmasını öneririz.
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2:FTP sunucusuna FTP kullanıcısı eklenmesi ve kullanıcı yetkilerinin ayarlanması
FTP sunucu kurulumu tamamlandıktan sonra kullanıcı ve kullanıcı yetkileri sunucuda ayarlanmalıdır.
Kullanıcılara proje klasörü için tam yetki verilmelidir(Okuma ve Yazma).
1.Allplan FTP ve FTPs protokollerini desteklemektedir. Bilgi güvenliği için FTPs protokolünü önermekteyiz.
2.Ofis dışı serbest çalışanlar tüm online projeleri görür, ancak yetkilendirilmedikleri projelere erişemezler.
Ofis dışı serbest çalışanların kullanıcı adı ve şifreye ihtiyaçları vardır. Bilgi güvenliği için FTP sunucusundaki projelere
göre yetkili kullanıcı tanımları oluşturulmalıdır.
Not: FTP’deki her kullanıcıya özel, farklı bir kullanıcı adı ve şifre verilmelidir.
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3:Kullanıcıları FTP girişi için bilgilendirme (Allplan yöneticisi ve sistem yöneticisi)
Online kullanıcıların FTP sunucusuna giriş için kullanıcı adı ve şifreye ihtiyaçları vardır. Bu kullanıcı verileri
FTP sunucuda tanımlı olmalıdır. Allplan Workgroup’da tanımlı olanlar sadece kullanıcı adı ile giriş yapabilirler. Ofis
dışında serbest çalışanlar da kullanıcı adı ve şifreye ihtiyaç duyarlar . Bu işlem Allplan’da “Kullanıcı yönet”den
ayarlanır.
4:Çevirimiçi sunucu ekle (Allplan kullanıcıları)
Servisler 2014 \ Workgroup yöneticisi \ Bilgisayar ve Projeleri yönet \ Çevirimiçi sunucu ekle
Bir kullanıcı veya kullanıcıların online projelere erişebilmeleri için FTP giriş bilgilerine sahip olmalıdır. Bu FTP giriş
bilgilerini IT sağlamaktadır.
Açılan diyalog penceresinde FTP sunucusunun bilgilerinin girilmesi gerekmektedir “*” ile işaretlenmiş alanların
doldurulması zorunludur.

Online sunucu: Bu alana FTP adresi veya domain adresi girilmelidir.
Sunucu paylaşımı: Bu alana paylaşıma açılan klasör yazılmalı ve alt klasörler “\” ile ayrılmalıdır.
Sunucu tanımlaması: Sunucu açıklaması buraya yazılmalıdır. (Online sunucuda proje açan kullanıcılar görecektir)
Bağlantı tipi: FTP veya FTPs protokolleri arasında seçim yapılmasına imkan verir.
SSL şifreleme: Açtığınız FTP sitesinde SSL etkinse işaretlenmelidir.
Kullanıcı adı: IT tarafından verilen kullanıcı adı.
Şifre: IT tarafından verilen şifre.
Şifre tekrar : IT tarafından verilen şifrenin tekrarı.
Bağlantı Kontrol et: Bağlantıyı test eder.

5:Projeleri online projeye dönüştür (Allplan yöneticisi ve Proje sahibi)
Bir projenin online erişime açılması için hazırlanması gerekir.
Projede oluşan değişiklikler:
1: Kaynaklar proje klasörüne kopyalanır (xref ndw dosyaları btmapler favoriler).
2: Projenin adı ile proje klasörünün adı aynı olur.
Allplan’da bir proje oluşturulurken veya oluşturulduktan sonra online projeye dönüştürülebilir. Bilgisayar ve Projeleri
yönet menüsünde oluşturulan yada kopyalanan projeler online olur.
Bir projeyi online projeye dönüştürmek için aşağıdaki adımları takip ediniz:
1: (Allplan açıkken) Dosya \ Yeni proje Proje aç
2:Online olmasını istediğiniz projeyi seçin ve sağ tıkla “Online erişim için hazırla”yı seçiniz.
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Adım 6 ve 7 ofis dışında serbest çalışanlar için gerekli adımlardır.
6: Ofis dışı serbest çalışanlar için kullanıcı oluşturma (Allplan yönetici)
Ofis dışı serbest çalışanlar için kullanıcı oluşturma için aşağıdaki adımları izleyiniz
1: Servisler \ Workgroup yöneticisi \ Kullanıcı yönet
2: Allplan kullanıcı yönetiminde @posta ve şifre verilerek eklenmeli

Ofis dışı serbest çalışan kullanıcı bir online proje açtığı zaman bu @posta ve şifreyi girmelidir.
Ofis içi çalışanlar için online projelerde sadece kullanıcı adlarını girmeleri yeterli olacaktır.
Allplan Kullanıcı oluşturma işlemleri şu şekilde yapılır:
1: Workgroup yöneticisi \ Kullanıcı yönet
2: Açılan pencerede sağ tık ve ardından kullanıcı oluştur’a tıklayınız.
3: Kullanıcı ismi: Kullanıcı ismi yazılmalıdır (Bilgisayar adı)
Windows kullanıcı ismi: Windows kullanıcı ismi yazılmalıdır.
Kullanıcı tn: Buradaki numarayı Allplan kendisi vermektedir müdahale edilemez.
Kullanıcı klasörü: Kullanıcı kılasörünün depolanacağı konumun seçimi.
Kullanıcı grubu: Kullanıcının yetkisine göre Yönetici , Kullanıcı arasında seçim yapılmalıdır.
@posta adresi: Geçerli bir @posta yazılmalıdır. Şifre değişiklikleri ve diğer bildirimler bu adrese
gönderilecektir.
Şifre ve tekrarı: Oluşturulan şifrenin yazılması ve doğrulanması.

7:Online bir projede kullanıcı yetkilerinin ayarlanması (Allplan yönetici ve Proje sahibi)
Ofis dışı serbest çalışan kullanıcılara dahil oldukları projeler için gerekli yetkiler verilmelidir.
Bir projeye kullanıcı yetkisi vermek için aşağıdaki adımları izleyiniz:
•
•
•

Dosya \ Yeni proje, Proje aç.
Yetki verilecek projeyi seçip sağ tık ve “Özellikler”e tıklayınız.
Yetkili kullanıcılar bölümünde yetki vermek istediğiniz kullanıcıları işaretleyiniz ve ardından “Tamam” diyerek
diyalog penceresini kapatınız.
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