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1 - Inledning
Denna guide har utformats för att hjälpa dig att installera, konfigurera och
administrera en Licensserver från Precisely.

I detta avsnitt
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Lånade licenser..........................................................................................4
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Översikt

Din organisation har nyligen köpt MapInfo Pro-programprodukter från Precisely genom en en samtidig
licensplan. En plan för samtidiga licenser kräver att en Licensserver installeras och underhålls för
att kunna hantera förfrågningar om produktlicenser från andra datorer på nätverket.

Licensserver och verktyg

Licensservern hanterar ansökningar om produktlicenser från Precisely. Licenserna är distribuerade,
samtidiga eller lånade.

Licensserververktyget är ett program som följer med Licensservern. Det låter dig konfigurera
Licensservern och övervaka användningen av produktlicenser inom din organisation.

Licensserververktyget stöder en enda licenstyp per version. Det här betyder att du skulle behöva ett
Licensserververktyg för att hantera samtidiga licenser och ett andra Licensserververktyg för att
hantera lånade licenser när licenserna avser samma produktversion.

Samtidiga licenser

Den samtidiga licensplanen gör att flera datorer kan köra en produkt med en enda Licensserver.
Licensservern begränsar det antal datorer som får köra en Precisely-produkt samtidigt till det antal
samtidiga licenser som köpts in av din organisation.

När du aktiverar en samtidig licens måste du lämna datornamn och portnummer för Licensservern
för att upprätta serveranslutningen. När denna information väl angetts korrekt görs licensutcheckningen
automatiskt varje gång produkten körs.

Lånade licenser

Vissa samtidiga licenser kan lånas. Med en lånad licens kan du använda en produkt när din dator
inte är ansluten till Licensservern. Om du t.ex. har installerat din produkt på en bärbar dator, men
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kommer att arbeta någon annanstans än på kontoret, kan du låna en licens för att använda produkten
medan du är borta.

För att låna en licens krävs att produkten är ansluten till Licensservern. Metoden för att låna en licens
beror på vilken produkt som används. Mer detaljerad information finns i dokumentationen till din
produkt.

För denna typ av licens finns en bestämd tidslängd för lånet. Om du inte har lämnat tillbaka licensen
innan låneperiodens slut lämnas licensen automatiskt tillbaka till Licensservern nästa gång du
ansluter. Anvisningar finns i Maximal lånetid.

Distribuerade licenser

Distribuerade licenser påminner mycket om lånade licenser, men upphör inte att gälla efter en viss
tid. Istället för att låna en licens under en bestämd tid, aktiverar du licensen för obegränsad användning
av den licensierade produkten utan tidsgräns.

Produkten måste vara ansluten till Licensservern för att det ska vara möjligt att aktivera en distribuerad
licens. Metoden för att aktivera en licens beror på vilken produkt som används. Mer detaljerad
information finns i dokumentationen till din produkt.

När du inte längre behöver använda den produkt du har licens till kan du lämna tillbaka den
distribuerade licensen till Licensservern och göra den tillgänglig för andra personer inom din
organisation.

Licensserveradministratör

Licensserveradministratören är den person på ditt företag som har befogenhet att installera och
konfigurera Licensservern. Administratörens huvudsakliga ansvarsområden är följande:

• Installera och underhålla Precisely Licensservern.
• Aktivera en serverlicens för att hantera användning av produktlicenser.
• Informera produktanvändare om Licensserverdatorns namn och portnummer, som de ska använda
när de checkar in eller ut produktlicenser.

• Bevaka Precisely-produktlicenser med Licensserververktyget.
• Ange maximigränsen för en användares lån av en licens.
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2 - Installation och
aktivering
Det här avsnittet beskriver hur du installerar Licensservern och aktiverar en
serverlicens.

I detta avsnitt

Systemkrav.................................................................................................7
Installation..................................................................................................8
Stoppa och starta Licensserververktyget.................................................10
Starta Licensserververktyget....................................................................11
Aktivera en serverlicens...........................................................................12
Ansluta användare till Licensservern........................................................20



Systemkrav

Denna produkt har testats på följande skrivbordsoperativsystem från Microsoft Windows:

• Windows 7 64-bitar SP1

• Windows 8.1 64-bitar

• Windows 10 64-bitar

• Windows 2012 Server R2 64-bitar

• Windows 2012 Server R2 64-bitar med XenApp 7.5

• Windows 2016 Server 64-bitar

• Windows 2019 Server 64-bitar

• Windows 2019 Server 64-bitar med XenApp 7.15

Systemanmärkningar

Det finns inga särskilda installationsanvisningar när du vill installera Licensserververktyget på ett
64-bitars Windows-operativsystem.

Licensserververktyget kan köras i följande virtualiserade miljöer:

• VMware Workstation 10
• VMware ESXi 5.5

Attribueringsmeddelanden för öppen källkod

QT Assistant 5.2.0

Produkten innehåller QT Assistant, version 5.2.0, som går under licensen GNU Lesser General
Public License, version 2.1, februari 1999. Licensen kan hämtas på:
http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.txt. Källkoden för den här programvaran är tillgänglig på
http://qt-project.org/downloads.
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Installation

Det här avsnittet beskriver hur du installerar Licensservern för följande scenarier:

• Ny installation: Du ska installera Licensservern för första gången, eller har tagit bort din tidigare
installation. Anvisningar finns i Ny installation.

• Uppgraderingsinstallation: Du ska installera Licensservern över en tidigare version av produkten.
Anvisningar finns i Uppgraderingsinstallation på sidan 9.

När du installerar Licensservern installeras även Licensserververktyget. Licensservern låter dig
aktivera serverlicenser för Precisely-produkter och utföra serveradministrativa uppgifter.

Obs: Om du uppgraderar en produkt som använder en lånad eller distribuerad licens måste
du se till att du installerar en kompatibel version av Licensserververktyget. En kompatibel
version av Licensserververktyget är en version som är utgiven samtidigt som eller efter den
version av produkten som du uppgraderar till. Om du installerar eller uppgraderar MapInfo®
Pro 2020, ska du se till att installera License Server Utility 5.3.

Om du använder en inkompatibel version av Licensserververktyget kan det leda till följande problem
i samband med hämtningen av licenser för produkten:

• Produkten kan inte låna en lånad licens.
• Produkten kan inte aktivera en distribuerad licens från Licensservern.

Om problemet uppstår ska du kontakta Licensserveradministratören och be honom eller henne
uppgradera Licensservern till en version som är kompatibel med din produkt.

Om du går tillbaka till en äldre version av Licensserververktyget efter att ha lånat eller aktiverat en
licens korrekt kan du inte flytta tillbaka den lånade och/eller aktiverade licensen till Licensservern.
Om du försöker göra det avbryts åtgärden utan felmeddelande.

Ny installation

Så här installerar du Licensservern:
1. Sätt in skivan i enheten. Leta upp Licensserverktyget på DVD:n, under Installera produkter

och MapInfo Licensserver, eller på DVD:n på
Professional_PROG_DVD\Install\MILServ\MILS_Setup.exe.

Om du installerar från sökvägen ska du högerklicka på filen MILS_Setup.exe och välja Kör
som administratör från snabbmenyn för att utföra installationen med hög behörighet. Ett
meddelande om godkännande för att fortsätta visas. Klicka på Tillåt eller Ja för att fortsätta (om
du inte svarar och tidsgränsen för meddelandet går ut så misslyckas installationen).
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Guiden börjar leda dig igenom installationsprocessen.
2. När dialogrutan Välkommen visas klickar du på Nästa.
3. När dialogrutan Licensavtal visas klickar du på knappen Jag accepterar villkoren i

licensavtalet. Du kan klicka på Skriv ut om du vill skriva ut licensavtalet. Klicka på Nästa.
4. I dialogrutan Målmapp väljer du platsen för Licensservern. Standardplatsen är:

5. Klicka på Ändra om du vill välja en annan plats. Klicka på Nästa när du har valt målmapp.
6. I dialogrutan Serverport skriver du in det portnummer du vill använda för servern i fältet

Portnummer för Licensserver. Standardporten är 27000. Klicka på Nästa.

Obs: Giltiga portnummer sträcker sig från 1 till 64 000.

7. I dialogrutan Klar för installation av programmet klickar du på Installera.
Licensservern och Licensserververktyget kommer att installeras med de inställningar du angav
i de föregående stegen.

8. I dialogrutan Guiden InstallShield slutförs klickar du på Slutför.

Licensservern har installerats.

Uppgraderingsinstallation

Om du har en tidigare version av Licensservern installerad gör du en uppgraderingsinstallation.

När du uppgraderar kan det hända att du får en kort stunds nertid om användarna försöker få åtkomst
till Licensservern medan uppgraderingen pågår. Om licenser redan har aktiverats på din befintliga
Licensserver kommer uppgraderingen inte att föra tillbaka dessa licenser till Precisely. Om du vill
föra tillbaka licenserna till Precisely, vänligen läs Flytta en licens på sidan 27.

Så här installerar du Licensservern:
1. Sätt in skivan i enheten.

Om du installerar från sökvägen ska du högerklicka på filen MILS_Setup.exe och välja Kör
som administratör från snabbmenyn för att utföra installationen med hög behörighet. Ett
meddelande om godkännande för att fortsätta visas. Klicka på Tillåt eller Ja för att fortsätta (om
du inte svarar och tidsgränsen för meddelandet går ut så misslyckas installationen).

Guiden börjar leda dig igenom installationsprocessen.
2. När dialogrutan Välkommen visas klickar du på Nästa.
3. När dialogrutan Licensavtal visas klickar du på knappen Jag accepterar villkoren i

licensavtalet. Du kan klicka på Skriv ut om du vill skriva ut licensavtalet. Klicka på Nästa.
4. I dialogrutan Klar för installation av programmet klickar du på Installera.

Licensservern och Licensserververktyget kommer att installeras med de inställningar du angav
i de föregående stegen.

5. I dialogrutan Guiden InstallShield slutförs klickar du på Slutför.
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Uppgraderingen av Licensservern är klar.

Stoppa och starta Licensserververktyget

Dumåste användaWindows-tjänster för att stoppa eller starta Licensservern. Windows-tjänster finns
på Windows kontrollpanel.

• Få åtkomst till Windows-tjänster på sidan 10
• Stoppa Licensservern på sidan 10
• Starta Licensservern på sidan 11
• Starta Licensserververktyget på sidan 11

Få åtkomst till Windows-tjänster

Få åtkomst till Windows-tjänster:
1. Från Start-menyn klickar du på Kontrollpanelen.
2. I fönstret Kontrollpanelen skriver du in tjänster i rutan Sök.
3. Välj Administrationsverktyg i sökresultaten.
4. Dubbelklicka på Tjänster i fönstret Administrationsverktyg.

Stoppa Licensservern

Så här stoppar du Licensservern:
1. Gå till Windows-tjänster.
2. Leta upp MapInfo Licensserver i listan över tjänster och klicka på den för att markera den.
3. Gör något av följande:

• Klicka på Stoppa tjänsten, som finns på vänster sida i fönstret Tjänster.
• Gå till menyn Åtgärd och klicka på Stopp.
• Högerklicka för att öppna popup-menyn och välj Stoppa.

När tjänsten har stoppats försvinner statusen Startad från Statusfältet i fönstret Tjänster. Ingenting
visas i Statusfältet om en tjänst har stoppats.
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Starta Licensservern

Så här startar du Licensservern:
1. Gå till Windows-tjänster.
2. Leta upp MapInfo Licensserver i listan över tjänster och klicka på den för att markera den.
3. Gör något av följande:

• Klicka på Starta tjänsten, som finns på vänster sida i fönstret Tjänster.
• Gå till menyn Åtgärd och klicka på Starta.
• Högerklicka för att öppna popup-menyn och välj Starta.

När tjänsten har startats ändras tjänstens status till Startad i Statusfältet i fönstret Tjänster.

Starta Licensserververktyget

Så här startar du Licensserververktyget:

• Gå till Start-menyn i Windows och peka på Program, MapInfo, Licensserver och
Licensserververktyget.

Licensserververktygets programfönster visas på skärmen.

När du startar Licensserververktyget för första gången är Licensserververktygets programfönster
tomt.

Namnlisten på fönstret visar namnet och portnumret för Licensservern, och om servern körs. Om
Licensservern inte körs, gå till Windows-tjänsterna och starta Licensservern (seStarta Licensservern
på sidan 11).
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Port för Licensserververktyget

Om Licensserververktyget körs på en dator med brandvägg ska TCP/IP-porten för
Licensserverhanteraren (lmgrd) och leverantörens bakgrundsprogram (unisw20) anges uttryckligen
i licensfilen (MILICSERVER.lic). De angivna portarna ska ha öppnats i brandväggen.
MILICSERVER.lic-filen ligger i installationsmappen för LicenseServerUtilty. Portinformationen
anges på de två (2) första raderna i licensfilen.

SERVER this_host ANY LicenseServerManagerPortnumber

VENDOR unisw20 PORT=VendorDemonPortNumber

LicenseServerManagerPortnumber ska vara mellan 1 och 64 000.

Obs: Efter att licensfilen har ändrats ska Precisely-licensservertjänsten startas om.

Aktivera en serverlicens

För att göra licenser tillgängliga till användare av Precisely-produkter, måste du aktivera en
serverlicens för den Precisely-produkt som används. Du måste även ha följande information om den
Precisely-produkt som skall licensieras:

• Serienummer
• Behörighetskod
• Det antal licenser du vill ha på din server

Obs: Det här antalet får inte överstiga det totala antal licenser som ditt företag har köpt. Om
ni använder flera licensservrar så får inte summan av antalet licenser på samtliga servrar
överstiga antalet köpta licenser.

Serienumret och behörighetskoden finns angivna på produktkartongen och på det
produktaktiveringskort som medföljer produkten.

Det finns två aktiveringsmetoder:

• Automatisk aktivering
• E-postaktivering
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Automatisk aktivering

Automatisk aktivering kräver att du har en Internetanslutning.

Aktiveringsguiden kommer att göra en engångsuppkoppling mot en Precisely-server. Med hjälp
av de aktiveringsreferenser sommedföljde din produkt hämtarAktiveringsguiden en av de licenser
som ditt företag har köpt, för att sedan koppla den till din dator.

Aktivera en serverlicens automatiskt:
1. Gå till Start-menyn i Windows och peka på Program, MapInfo, Licensserver,

Licensserververktyget för att starta Licensserververktyget.
Licensserververktygets programfönster visas på skärmen. En eller flera befintliga licenser kan
anges i listan i programfönstret.

2. Gå till Licens-menyn och klicka på Aktivera.
Dialogrutan Ange aktiveringsreferenser visas på skärmen.
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3. Ange serienummer, behörighetskod och antalet licenser för Licensservern och klicka på Nästa.
Dialogrutan Välj aktiveringsmetod visas på skärmen.

4. Välj Automatisk aktivering och klicka på Nästa.
Det tar en liten stund förAktiverinsguiden att överföra aktiveringsreferenserna till Precisely och
utföra aktiveringen. När aktiveringen är genomförd visas en meddelanderuta på skärmen som
anger att aktiveringen lyckades.

5. Klicka på OK.

Licensserververktyget visar det antal licenser som du angav under aktiveringen.
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Information om serveråtgärder och hur du visar licensinformation finns i Använda
Licensserververktyget på sidan 21.

E-postaktivering

Välj alternativet E-postaktivering om du inte har någon Internet-anslutning. Aktiveringsguiden
kommer att visa dig hur du skapar en begäran om e-postaktivering som du sedan måste skicka till
Precisely.

Precisely behandlar begäran och skickar tillbaka två Aktiveringssvarsfiler. Aktiveringsguiden
använder informationen i dessa filer för att aktivera serverlicensen. Dessa filer måste behandlas i
rätt inbördes ordning. När du har fullföljt hela processen för e-postaktivering kan du ta bort
aktiveringssvarsfilerna från systemet.

Aktivera en serverlicens via e-post:
1. Gå till Start-menyn i Windows och peka på Program, MapInfo, Licensserver,

Licensserververktyget för att starta Licensserververktyget.
Licensserververktygets programfönster visas på skärmen. En eller flera befintliga licenser kan
anges i listan i programfönstret.

2. Gå till Licens-menyn och klicka på Aktivera.
Dialogrutan Ange aktiveringsreferenser visas på skärmen.
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3. Ange serienummer, behörighetskod och antalet licenser för Licensservern och klicka på Nästa.
Dialogrutan Välj aktiveringsmetod visas på skärmen.

4. Välj E-postaktivering och klicka på Nästa.
Dialogrutan Ange den plats där du vill spara filen för aktiveringsbegäran visas på skärmen.
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5. Välj en mapp som du vill spara filen för aktiveringsbegäran i. Gå till önskad plats genom att klicka
på Bläddra. Klicka på OK.
Den valda sökvägen kommer att visas i rutan.

6. Klicka på Nästa.
Dialogrutan Spara denna viktiga information visas på skärmen.
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Denna dialogruta visar information om hur du skickar din Aktiveringsbegäran till Precisely. Hela
sökvägen och namnet för filen för aktiveringsbegäran visas i rutan Överför fil med begäran.
Observera att namnet på filen för aktiveringsbegäran inkluderar serienumret, behörighetskoden
och ordningsnumret på licensen för den produkt som ska aktiveras. Den e-postadress som filen
ska skickas till, activation@mapinfo.com, visas i rutan E-postadress.

Skriv ned sökvägen till filen för aktiveringsbegäran och den e-postadress som filen ska skickas
till. Varning: Ändra inte filen för aktiveringsbegäran på något sätt. Om du gör det kan det
hända att Precisely inte kan hantera filen och att din aktivering försenas.

7. Klicka på OK.
Aktiveringsguiden stängs.

8. Skicka din aktiveringsbegäran till Precisely activation@mapinfo.com

Du kan fortsätta med e-postaktiveringen när du har fått aktiveringssvarsfilen från Precisely. Du bör
få aktiveringssvarsfilen inom en arbetsdag.

Behandla den första aktiveringssvarsfilen
När du fått den första aktiveringssvarsfilen från Precisely gör du enligt följande:
1. Kopiera aktiveringssvarsfilen du fått från Precisely till en lättåtkomlig mapp på datorn och notera

dess plats.
2. Starta Licensserververktyget.
3. Gå till menyn Licens och klicka på Behandla svarsfil.

Dialogrutan Behandla svar för e-postaktivering visas på skärmen.
4. Klicka på Bläddra och bläddra till aktiveringssvarsfilen. Klicka på Öppna i dialogrutan Sök

svarsfil när du har hittat filen.
Aktiveringssvarsfilens sökväg och filnamn visas i rutan.

5. Klicka på Nästa.
Aktiveringsguiden behandlar aktiveringssvarsfilen, och dialogrutan Ange en plats att spara
begäran på visas på skärmen. Nu måste du skapa den andra filen för aktiveringsbegäran.

6. Välj den mapp som du vill spara den andra filen med aktiveringsbegäran i. Gå till önskad plats
genom att klicka på Bläddra. Klicka på OK.
Den valda sökvägen kommer att visas i rutan. Observera att namnet på filen för aktiveringsbegäran
inkluderar serienumret, behörighetskoden och ordningsnumret på licensen för den produkt som
ska aktiveras.

7. Klicka på Nästa.
Dialogrutan Spara denna viktiga information visas på skärmen.

Denna dialogruta visar information om hur du skickar din Aktiveringsbegäran till . Hela sökvägen
och namnet för filen för aktiveringsbegäran visas i rutan Överför fil med begäran. Observera
att namnet på filen för aktiveringsbegäran inkluderar serienumret, behörighetskoden och
ordningsnumret på licensen för den produkt som ska aktiveras. Den e-postadress som filen ska
skickas till, activation@mapinfo.com, visas i rutan E-postadress.
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Skriv ned sökvägen till filen för aktiveringsbegäran och den e-postadress som filen ska skickas
till. Varning: Ändra inte filen för aktiveringsbegäran på något sätt. Om du gör det kan det
hända att inte kan hantera filen och att din aktivering försenas.

8. Klicka på OK.
Aktiveringsguiden stängs.

9. Skicka din aktiveringsbegäran till activation@mapinfo.com

Du kan fortsätta med e-postaktiveringen när du har fått den andra aktiveringssvarsfilen från Precisely.
Du bör få aktiveringssvarsfilen inom en arbetsdag.

Behandla den andra aktiveringssvarsfilen
När du fått den andra aktiveringssvarsfilen från Precisely gör du enligt följande:
1. Kopiera aktiveringssvarsfilen du fått från till en lättåtkomlig mapp på datorn och notera dess

plats.
2. Starta Licensserververktyget.
3. Gå till menyn Licens och klicka på Behandla svarsfil.

Dialogrutan Behandla svar för e-postaktivering visas på skärmen.
4. Klicka på Bläddra och bläddra till aktiveringssvarsfilen. Klicka på Öppna i dialogrutan Sök

svarsfil när du har hittat filen.
Aktiveringssvarsfilens sökväg och filnamn visas i rutan.

5. Klicka på Nästa.
Aktiveringsguiden behandlar aktiveringssvarsfilen och ett meddelande talar om för dig att
aktiveringen lyckades.

6. Klicka på OK.

Licensserververktyget visar det antal licenser som du angav under aktiveringen.

Information om serveråtgärder och hur du visar licensinformation finns i Använda
Licensserververktyget på sidan 21.
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När du har slutfört aktiveringen kan du radera aktiveringssvarsfilerna. Du behöver inte spara dem
på datorn.

Obs: I vissa fall behöver Licensserveradministratören bara utväxla ett e-postmeddelande
med för att aktivera en serverlicens. I dessa fall utgår proceduren för behandling av den första
aktiveringssvarsfilen.

Ansluta användare till Licensservern

För att kunna köra sina Precisely-produkter med en samtidig licens måste användare kunna ansluta
sig till Licensservern så att de kan checka ut en licens. För att ansluta till Licensservern måste
användare identifiera följande information om Licensservern på sin produkt från Precisely:

• Licensserverns namn
• Portnummer

Efter att en användare har etablerat en anslutning till Licensservern sker utcheckningen automatiskt.
Förse användarna av Precisely-produkter med denna information så fort som möjligt.

Användarna uppmanas att ange denna information första gången när de installerar sin produkt. Om
de inte har informationen kan de slutföra installationen utan att fylla i namn och portnummer för
Licensservern.

Nästa gång användarna kör produkten får de frågan igen. Om de inte har informationen, kan de köra
sin Precisely-produkt under en utvärderingsperiod, men vid någon tidpunkt måste de ansluta sig till
Licensservern för att checka ut en licens.
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3 - Använda
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Översikt

Med Licensserververktyget kan du övervaka licensanvändandet på Licensservern för
Precisely-produkter som ditt företag har köpt.

I detta avsnitt förklaras vilka uppgifter du kan utföra med Licensserververktyget och var du hittar
viktig information om Licensservern och licenser.

Obs: Alla procedurer i detta kapitel förklaras utifrån förutsättningen att Licensserververktyget
redan är öppet.

Licensinformation, sammanfattning

När du öppnar Licensserververktyget uppdateras licensanvändningen från Licensservern. En
sammanfattning av företagets licenser och användning visas i Licensserververktygets programfönster.

Du kan visa följande information:

• Produktnamn – visar vilken produkt licensen eller licenserna tillhör.
• Typ – den typ av licens ditt företag har köpt: hybrid eller samtidig.
• Totalt – det totala antalet köpta licenser.
• Tillgängliga – det antal licenser som är tillgängliga för utcheckning.

Om du vill ha mer information om en licens, använd Licensegenskaper.

Licensegenskaper

Licensegenskaper ger mer detaljerad information om Precisely-licensanvändning på ditt företag.

Så här öppnar du Licensegenskaper för en licens:
1. Välj ett objekt i licenslistan för att markera det.
2. Välj Licens > Egenskaper.

Dialogrutan Licensegenskaper visas på skärmen. Licensegenskaper är indelade i tre kategorier:

• Sammanfattning på sidan 24
• Licensinformation på sidan 25
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• Användningslista på sidan 25
• Exportera på sidan 26

23License Server 5.3 Användarhandbok för Licensserver

Använda Licensserververktyget



Sammanfattning

I avsnittet Sammanfattning i Licensegenskaper får du en överblick över företagets
Precisely-licensanvändning. Avdelningen Sammanfattning ger all information som du ser i
programfönstret i Licensserververktyget, samt det antal licenser som har checkats ut eller lånats.

Avdelningen Sammanfattning visar följande information:

Produkt

Namnet på Precisely-produkten som det visas i huvudlicenslistan.

Totalt

Det totala antalet licenser som köptes.

Utcheckade

Det antal licenser som har checkats ut.

Lånade
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Det antal licenser som har lånats.

Tillgängliga

Det antal licenser som är tillgängliga för utcheckning.

I exemplet för Licensegenskaper visas totalt 4 licenser utav vilka 2 har checkats ut och 2 lånats.

Licensinformation

Avdelningen Licensinformation i Licensegenskaper ger närmare information om licenserna för varje
produkt. Avdelningen Licensinformation ger följande information:

Serienummer

Det serienummer som är kopplat till produktens serverlicens.

Behörighetskod

Den behörighetskod som är kopplad till produktens serverlicens.

Typ

Anger om licensen är en hybrid, aktiverbar eller samtidig licens.

Antal

Det antal licenser som är kopplade till den aktiveringen.

Äkta

Anger om licensen är giltig och det inte finns några misstankar om att den har manipulerats. (En
licens som inte är äkta kan avaktiveras.)

Aktiverad

Anger om en licens är aktiverad.

I vissa fall är det möjligt att ha fler än ett objekt i denna lista:

• Om alla licenser kopplade till ett visst serienummer och en viss behörighetskod inte är aktiverade
samtidigt ser du flera aktiveringar som använder samma behörighetskod.

• Om ditt företag har köpt ytterligare licenser till samma produkt kommer du att se flera aktiveringar
via olika behörighetskoder.

Användningslista

Användningslistan ger information om utcheckade och lånade licenser.

Användningslistan ger följande information:
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Typ

Visar licensens statustyp: Utcheckad eller Lånad.

Dator

Namnet på den dator från vilken licensen används.

Obs: Om datorn som använder licensen är fjärrstyrd när utcheckning eller låning sker
rapporteras namnet på den styrande datorn.

Användare (eng. User)

Anger användaren av den utcheckade licensen. Information om Användare är inte tillgänglig för
lånade licenser.

Startdatum

Det datum då licensen checkades ut. Startdatum är inte tillgängligt för lånade licenser.

Slutdatum

Det datum då den lånade licensen upphör. Slutdatum är inte tillgängligt för utcheckade licenser.

Exportera

Med Licensserververktyget kan du exportera all aktiv licensinformation på din server till text- eller
CSV (kommaavgränsat värde)-format.

Om du har licenser för flera versioner av MapInfo Pro måste du välja version av MapInfo Pro innan
du exporterar licensinformationen.

Så här exporterar du licensinformationen:

1. Starta Licensserververktyget.
2. Välj version av MapInfo Pro i produktnamnlistan.
3. Från menyn Licens, väljer du Egenskaper. Dialogrutan Licensegenskaper visas.
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4. I dialogrutan Licensegenskaper klickar du på Exportera. Dialogrutan Spara som visas.
5. I dialogrutan Spara som anger du platsen för att spara filen i rutan Spara i.
6. Ange ett filnamn i rutan Filnamn.
7. Välj .txt eller .csv från listan Spara som typ.
8. Klicka på Spara.

Licensinformationen exporteras till det valda formatet.

Flytta en licens

Om du vill flytta till en annan dator måste du överföra din Licensserver till Precisely tillfälligt. När du
har installerat Licensservern på den andra datorn kan du aktivera serverlicensen igen.

Det finns två olika metoder för att flytta en licens:

Automatisk flyttning
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Välj detta alternativ om du har en Internetanslutning på datorn med Licensserver. Din licens överförs
automatiskt till Precisely. Anvisningar finns i avsnittet Automatisk flyttning.

E-postflyttning

Välj detta alternativ om du inte har någon Internetanslutning. Du vägleds genom förfarandet för att
skapa en fil för överföringsbegäran, som du sedan e-postar till Precisely. Anvisningar finns i avsnittet
E-postflyttning.

Obs: Alla lånade licenser måste ha återlämnats innan du kan överföra en licens till Precisely.
Om du vill se en lista över användare med lånade licenser går du till License-menyn och
klickar på Egenskaper.

Automatisk flyttning

Du måste ha en Internetanslutning för att kunna utföra en automatisk flyttning.

Flytta en licens automatiskt:
1. Välj objektet i licenslistan för den serverlicens du vill flytta.
2. Gå till Licens-menyn och klicka på Överför.

Dialogrutan Välj flyttningsmetod visas på skärmen.
3. Välj Automatisk flyttning och klicka på Nästa.
4. Gör något av följande:

• Om du har en licenspost går du till nästa steg.
• Om du har fler än en licenspost för en produktlicens visas dialogrutan Välj licenspost att flytta
på skärmen. Välj den licenspost du vill flytta och klicka på Nästa.

Ett meddelande visas som frågar om du vill överföra licensen till Precisely.
5. Klicka på Ja.

Alla aktiverade licenser kopplade till vald produkt återlämnas.

Obs: Om det finns en lånad licens på vald produkt kommer ett meddelande att informera dig
om att alla lånade licenser måste återlämnas innan du kan flytta licensen.

E-postöverföring

För e-postöverföring krävs e-postutbyte med Precisely genom att du skapar en fil för
överföringsbegäran och skickar den till Precisely. Precisely behandlar din begäran och skickar tillbaka
en överföringssvarsfil. Flyttningsguiden flyttar serverlicensen med hjälp av informationen i
flyttningssvarsfilen.

Så här flyttar du en serverlicens via e-post:
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1. Välj den licens du vill flytta i licenslistan.
2. Gå till Licens-menyn och klicka på Överför.

Dialogrutan Välj flyttningsmetod visas på skärmen.
3. Välj E-postflyttning och klicka på Nästa.
4. Gör något av följande:

• Om du har en licenspost går du till nästa steg.
• Om du har fler än en licenspost för en produktlicens visas dialogrutan Välj licenspost att flytta
på skärmen. Välj den licenspost du vill flytta och klicka på Nästa.

Ett meddelande visas som frågar om du vill överföra licensen till Precisely.
5. Välj en mapp som du vill spara filen för flyttningsbegäran i. Gå till önskad plats genom att klicka

på Bläddra. Klicka på OK.
Den valda sökvägen kommer att visas i rutan. Flyttningsbegäran innehåller ditt serienummer
och din behörighetskod samt information som identifierar den dator du aktiverar på.

6. Klicka på Nästa.
Dialogrutan Spara denna viktiga information visas på skärmen.
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Denna dialogruta visar information om hur du skickar din Aktiveringsbegäran till Precisely. Hela
sökvägen och namnet för filen för aktiveringsbegäran visas i rutan Överför fil med begäran.
Observera att namnet på filen för aktiveringsbegäran inkluderar serienumret, behörighetskoden
och ordningsnumret på licensen för den produkt som ska aktiveras. Den e-postadress som filen
ska skickas till, activation@mapinfo.com, visas i rutan E-postadress.

Skriv ned sökvägen till filen för aktiveringsbegäran och den e-postadress som filen ska skickas
till. Varning: Ändra inte filen för aktiveringsbegäran på något sätt. Om du gör det kan det
hända att Precisely inte kan hantera filen och att din aktivering försenas.

7. Klicka på OK.

Den licenspost du har flyttat finns fortfarande, men har markerats som avaktiverad. Användarna
kan inte längre checka ut eller låna mot licensen. Det angivna licensantalet har även minskat.

Om du öppnar Licensegenskaper ser du att licensposten finns med i listan, men har markerats
som avaktiverad. Den avaktiverade licensposten tas bort om du aktiverar någon annan
serverlicens för samma produkt.

8. Skicka filen för överföringsbegäran till Precisely activation@mapinfo.com.
Precisely kundtjänst skickar ett e-postsvar som bekräftar att överföringen lyckades. Du bör få
denna bekräftelse inom en arbetsdag.
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Obs: Det finns ingen svarsfil att behandla.

Reparera en distribuerad licens

Det är möjligt att reparera brutna distribuerade licenser upp till en viss gräns. Du kan reparera upp
till 10 % av det antal distribuerade licenser som du innehar. Om du t.ex. har 50 distribuerade licenser
kommer du att kunna reparera upp till 5 brutna licenser.

Aktivera reparation av en distribuerad licens:
1. Aktivera de distribuerade licenserna i en enda transaktion.
2. Förbruka dessa licenser i MapInfo Pro.
3. Öppna Licensserververktyget. Gå till Licens-menyn och klicka på Egenskaper för att öppna

dialogrutan Licensegenskaper.
Avdelningen Licenssammanfattning visar hur många licenser MapInfo Professional använder
hittills.

4. Klicka på Stäng.
5. Avsluta och öppna MapInfo Professional. Om en licens är bruten söker MapInfo Professional

efter den brutna licensen och reparerar den.
6. Öppna Licensserververktyget.

Dialogrutan Licensegenskaper visas. Avdelningen Licenssammanfattning visar nu det antal
licenser som MapInfo Professional har reparerat.

Stöd för övertrassering av distribuerade licenser

Du kan övertrassera en distribuerad licens i MapInfo Professional för upp till 10 % av det antal
distribuerade licenser du äger. Om du t.ex. har 50 distribuerade licenser kommer du att kunna
övertrassera med upp till 5 brutna licenser.

Du kan använda övertrasseringsfunktionen t.ex. om du förlorar en licens på grund av ett datorformat
eller en datorkrasch.

Aktivera övertrassering av en distribuerad licens:
1. Aktivera de distribuerade licenserna i en enda transaktion.
2. Förbruka dessa licenser i MapInfo Professional.
3. Öppna Licensserververktyget. Gå till Licens-menyn och klicka på Egenskaper för att öppna

dialogrutan Licensegenskaper.
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Avdelningen Licenssammanfattning visar hur många licenser MapInfo Professional använder
hittills.

4. Klicka på Stäng.
5. Avsluta och starta om MapInfo Professional.
6. Öppna Licensserververktyget.

Dialogrutan Licensegenskaper visas. Avdelningen Licenssammanfattning visar nu det antal
licenser som du har övertrasserat med.

Licensserververktygets Options-fil för MapInfo
Pro och MapInfo Runtime

Options-filen gör det möjligt för licensadministratören att kontrollera olika parametrar, t.ex.
användarbehörighet, inom licensens begränsningar.

Följande parametrar kan kontrolleras av administratören för Licensserververktyget:

• Neka eller tillåta en användare åtkomst till en produkt inom Licensserververktyget.
• Hindra eller tillåta att en användare lånar en eller flera licenser med ett visst rättighets-ID.
• Tillåta en användare att använda en viss produkt.
• Ställa in begränsningar avseende användningen av en viss produkt.
• Reservera en licens för en viss användare.

Exempel på en sådan produkt kan vara:

• MAPINFO.PROFESSIONAL.1200 för Mapinfo Professional version 12.0.x
• MAPINFO.PROFESSIONAL.1150 för Mapinfo Professional version 11.5.X
• MAPINFO.PROFESSIONAL.RT.1150 för Mapinfo Runtime version 11.5.X

Viktiga termer

DefinitionOrd

Definierar användarnamnet på den användare som körMapInfo Professional
eller MapInfo Runtime. Användarnamn är skiftlägeskänsliga och får inte
innehålla blanksteg. Exempel: user1, user1 osv. En användare eller flera
användare kan definieras på följande sätt:

USER user1 user2

Användare (eng. User)
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DefinitionOrd

Definierar det systemvärdnamn eller den IP-adress som programmet körs
på. Värdnamn är skiftlägeskänsliga. Exempel: host1, host2 osv.
IP-adressen får innehålla jokertecken, t.ex. 153.142.75.* (0-255). En värd
kan definieras på följande sätt:

HOST host1 host2 153.142.75.120

Värd (eng. Host)

Definierar en grupp användaremed deras användarnamn. Exempel: group1,
group2 osv. En grupp kan definieras på följande sätt:

GROUP group1 user1 user2

där gruppen group1 består av användarna user1 och user2.

Grupp (eng. Group)

Definierar en viss grupp med dess värdnamn eller IP-adress. Exempel:
host_group1, host_group2 osv. En värdgrupp kan definieras på följande
sätt:

HOST_GROUP host_group1 153.142.75.125 host1

där host_group1 består av en IP-adress 153.142.75.125 och en värd
host1.

Värdgrupp (eng. Host Group)

Inkludera kommentarer i Options-filen genom att inleda varje kommentarsrad
med #. En kommentar kan användas som:

# Definition av gruppen group1

Kommentar

Ändra alternativ i Options-filen

Options-filen, unisw20.opt, som finns i Licensserververktygets installationsmapp, används för att
definiera och ändra alternativen och kontrollera olika parametrar.

Obs: När du har ändrat filen unisw20.optmåste du starta om tjänstenMapInfo Licensserver.
Raderna i Options-filen får bestå av högst 4 000 tecken.

33License Server 5.3 Användarhandbok för Licensserver

Använda Licensserververktyget



Samtidig licens

Administratören för Licensserververktyget kan kontrollera åtkomsten till samtidiga licenser. Låt oss
anta att den nuvarande versionen är MAPINFO.PROFESSIONAL.0530 och den tidigare versionen
är MAPINFO.PROFESSIONAL.1600.

Alternativet INCLUDE

Post i Options-filenScenario

INCLUDE MAPINFO.PROFESSIONAL.0530
GROUP group1

group1 får endast använda licensen för product1.

INCLUDE MAPINFO.PROFESSIONAL.0530
USER user1

user1 får endast använda licensen för product1.

INCLUDE MAPINFO.PROFESSIONAL.0530
HOST_GROUP host_group1

host_group1 får endast använda licensen för product1.

INCLUDE MAPINFO.PROFESSIONAL.0530
HOST värd1

host1 får endast använda licensen för product1.

INCLUDE MAPINFO.PROFESSIONAL.1600
GROUP group2

group2 får endast använda licensen för product2.

Alternativet EXCLUDE

Post i Options-filenScenario

EXCLUDE INCLUDE
MAPINFO.PROFESSIONAL.0530 GROUP
group1

Hindrar group1 från att använda product1 på ett system på
nätverket.
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Post i Options-filenScenario

EXCLUDE INCLUDE
MAPINFO.PROFESSIONAL.0530 USER user1

Hindrar user1 från att använda product1 på ett system på
nätverket.

EXCLUDE INCLUDE
MAPINFO.PROFESSIONAL.0530 HOST_GROUP
host_group1

Hindrar host_group1 från att använda product1 på ett system
på nätverket.

Alternativet EXCLUDEALL

Post i Options-filenScenario

EXCLUDEALL GROUP group1Hindrar group1 från att använda en licens från
Licensserververktyget.

EXCLUDEALL USER user1Hindrar user1 från att använda en licens från
Licensserververktyget.

EXCLUDEALL HOST_GROUP host_group1Hindrar host_group1 från att använda en licens från
Licensserververktyget.

Alternativet RESERVE

Post i Options-filenScenario

RESERVE 2 INCLUDE
MAPINFO.PROFESSIONAL.0530 GROUP
group1

Reserverar två licenser för group1 till product1.

RESERVE 2 INCLUDE
MAPINFO.PROFESSIONAL.0530 HOST_GROUP
host_group1

Reserverar två licenser för host_group1 till product1.
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Alternativet MAX

Post i Options-filenScenario

MAX 5 INCLUDE
MAPINFO.PROFESSIONAL.0530 GROUP
group1

Begränsar det antal licenser till product1 som får användas av
group1 till högst fem stycken.

MAX 5 INCLUDE
MAPINFO.PROFESSIONAL.0530 HOST_GROUP
host_group1

Anger begränsning för host_group1 som får användas av
group1 till högst fem stycken.

Förhindra att en enskild användare använder en licens

Post i Options-filenScenario

GROUP group1 user1 user2 user3 user4

INCLUDE INCLUDE
MAPINFO.PROFESSIONAL.0530 GROUP
group1

EXCLUDE INCLUDE
MAPINFO.PROFESSIONAL.0530 USER user2

Tillåter alla group1-användare utom användaren user2 att
använda licenser till product1.

Distribuerad och lånad licens

Administratören för Licensserververktyget kan kontrollera åtkomsten till distribuerade och lånade
licenser. Låt oss ta ett exempel där serialno1=MIXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXoch serialno2=
MIYYYYYYYYYYYYYY-YYYYYY.

36License Server 5.3 Användarhandbok för Licensserver

Använda Licensserververktyget



Alternativet INCLUDE_ENTITLEMENT

Post i Options-filenScenario

INCLUDE_ENTITLEMENT serialno1
HOST_GROUP host_group1

Värdgruppen host_group1 får bara låna licenser med
serienumret serialno1.

INCLUDE_ENTITLEMENT serialno2 GROUP
group1

Gruppen group1 får bara låna licenser med serienumret
serialno2.

Alternativet EXCLUDE_ENTITLEMENT

Post i Options-filenScenario

EXCLUDE_ENTITLEMENT serialno1 GROUP
group1

Hindrar group1 från att låna licenser med rättigheten
serialno1.

EXCLUDE_ENTITLEMENT serialno1 USER
user1

Hindrar user1 från att låna licenser med rättigheten serialno1.

EXCLUDE_ENTITLEMENT serialno1
HOST_GROUP host_group1

Hindrar host_group1 från att låna licenser med rättigheten
serialno1.
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Exkludera en användare från att låna en licens

Post i Options-filenScenario

GROUP group1 user1 user2 user3 user4

INCLUDE_ENTITLEMENT serialno1 GROUP
group1

EXCLUDE_ENTITLEMENT serialno1 USER
user2

Tillåter alla group1-användare utom user2 att låna licenser
med serienumret serialno1.

Viktigt:

• EXCLUDE_ENTITLEMENT går före INCLUDE_ENTITLEMENT.
• EXCLUDE går före INCLUDE.

Uppdatera licenslistan

När du uppdaterar licenslistan så uppdateras licensinformationen från när du senast startade
Licensserververktyget.

Gå till Server-menyn och klicka på Uppdatera.

En förloppsindikator visas och licenslistan uppdateras.

Maximal lånetid

MedMapInfo Professional och Licensserververktyget kan du konfigurera den maximala lånegränsen
på Licensservern. Lånetiden är mellan 1 och 365 dagar. När en ny gräns har ställts in i verktyget
Licensserver kan en -produktanvändare låna en licens under högst det antalet dagar.

Obs: Standardvärdet för maximal lånetid är 365 dagar. Om det behövs kan administratören
återställa den maximala lånegränsen i Licensserververktyget till ett nytt värde.

Om du vill visa den maximala lånetiden ska du göra följande med hjälp av Licensserververktyget:
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1. Gå till Server-menyn och klicka på Maximal låneperiod för att öppna dialogrutan Maximal
lånegräns.

2. Ange den maximala lånegränsen (1 till 365 dagar) och klicka på OK.
Detta värde ställs in som den nya maximala lånegränsen .

Information om Licensserver

MapInfo Licensserververktyg gör att du kan se information om Licensservern via loggfilen. Loggfilen
visas i det program du har kopplat till .txt-filer, t.ex. Anteckningar.

Du kan visa följande information:

• Portnummer
• Licenserverdatorns namn
• Servicestatus (startad eller stoppad)
• Version (av Imgrd.exe)

Du visar loggfilen genom att göra något av följande:

• Gå till Arkiv-menyn och klicka på Öppna loggfil.
• Bläddra till installationsmappen för Licensserver och öppna log.txt.
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Felsökning

Skapa en loggfil för att registrera felmeddelanden

Du kan hantera licensproblem, t.ex. förlust av licenser, genom att ange att felmeddelanden från
Licensservern ska skrivas till en loggfil. Den här funktionen används sedan när du rapporterar
licensproblem till din kundsupportrepresentant, som kommer att hjälpa dig ställa in lämplig
licensloggningsnivå. Kundsupportrepresentanten kommer att läsa meddelandena i loggfilen som
hjälp vid felsökning av licensproblem.
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Om du vill aktivera felloggning och ange vilken mängd information som ska sparas i en loggfil ställer
du in enmiljövariabel för Licensservern kallad MI_LOGLEVEL på ett värdemellan1 och 3. En inställning
på noll (0) avaktiverar felloggning. Som standard är loggningsnivån för Licensservern inställd på ett
(1), vilket innebär att felmeddelanden loggas för ett antal specifika situationer och vid borttagning av
ogiltiga licenser.

ÅtgärdLoggningsnivå

Avaktiverar loggning.0

Loggar korta felmeddelanden och felkoder och loggar vid borttagning av ogiltiga licenser. Det här är
standardinställningen.

1

Loggar detaljerade felmeddelanden och felkoder, loggar vid borttagning av ogiltiga licenser och loggar
ytterligare diagnosmeddelanden.

2

Loggar allt som nivå 2 loggar med ytterligare information. Denna nivå är användbar endast för
klientprogram, som MapInfo Pro, som använder lånade eller distribuerade licenser.

3

Licensservern registrerar alla licensaktiviteter som äger rum på servern i en fil kallad PBLicense.log
i Windows-mappen %temp% på den dator där Licensservern körs. Klientprogramvara, som MapInfo
Professional, registrerar alla licensaktiviteter som äger rum på klientdatorn i en fil kallad
PBLicense.log i Windows-mappen%temp%på klientdatorn. Mappen%temp% ställs som standard
in på C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp.

Om du rapporterar ett licensproblem till din representant för teknisk support från Precisely ska du
skicka den här loggfilen tillsammans med informationen om problemet.

Om loggfilen når maxstorleksgränsen (på ca 1 MB) döps den om till PBLicense.bak, och de nya
loggposterna skrivs till den nya PBLicense.log-filen.

Ställa in loggningsnivån:

1. Gå till Start-menyn och klicka på Kör. Skriv Control Panel i dialogrutan Kör. Välj System och
sedan Avancerade systeminställningar.

2. I dialogrutan Systemegenskaper väljer du fliken Avancerat och klickar på Miljövariabler.
3. I dialogrutan Miljövariabel, fönstret Användarvariabler, klickar du på Ny.
4. I dialogrutan Ny användarvariabel:

• I fältet Variabelnamn skriver du MI_LOGLEVEL.
• I fältet Variabelvärde anger du loggningsnivån (ett värde mellan 0 och 3). En inställning på
noll (0) avaktiverar felloggning. Om inget värde ställs in använder Licensservern ett
standardloggningsvärde på ett (1).

5. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutorna och spara den nya variabeln.
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Om Licensservern är igång ska du stoppa och starta om den nu för att tillämpa den nya
systemvariabeln och börja logga meddelanden. Om MapInfo Pro körs måste du starta om även det.
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