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Inledning

Första gången du startar MapInfo Pro blir du ombedd att aktivera produkten med serienumret och
behörighetskoden som du fick under installationen. I detta avsnitt beskrivs aktiveringsprocessen för
den typ av licens som din organisation har köpt.

Starta MapInfo Pro genom att göra något av följande:

• Dubbelklicka på ikonen för MapInfo Pro på skrivbordet.
• Välj MapInfo Pro 2019 i Start-menyn, eller via Windows 8-snabbknapparna.

Systemadministratörer som är intresserade av att installera och aktivera licenser i det tysta kan
läsa i Installationsguide för MapInfo Pro om dessa anvisningar och för information om
arbetsgruppsinstallation.

Kontrollera vilken licenstyp du har

Serienumret och behörighetskoden som du uppger under installationen talar om för MapInfo Pro
vilken typ av licens du har. Beroende på licenstyp kommer MapInfo Pro att guida dig genom
produktaktiveringen (om ditt företag köpte datorspecifika licenser) eller koppla uppmot en licensserver
(om ditt företag köpte samtidiga eller distribuerbara licenser).

MapInfo Pro-licenser kan klassas som:

• Licenser enligt funktion

• Advanced-licenser – om det andra tecknet i serienumret är ”A” har din organisation köpt MapInfo
Pro Advanced-licenser. Mer information finns i Advanced-licenser.

• Premium-licenser – Om det fjärde tecknet i serienumret är ”P” har din organisation köpt
Premium-licenser. Närmare information om Premium-tjänster finns i Premium-tjänster.

• Basic-licenser – om det andra tecknet i serienumret är ”I” och det fjärde tecknet i serienumret
är ”W” har din organisation köpt MapInfo Pro Basic-licenser.

• Enskilda och delade licenser

• Datorspecifika licenser – Om det tredje tecknet i serienumret är ”N” har din organisation köpt
datorspecifika licenser. Aktiveringsanvisningar finns i Datorspecifika licenser.

• Samtidiga och lånbara licenser – Om det tredje tecknet i serienumret är ”S” har din organisation
köpt samtidiga licenser. Detta gäller om MapInfo Pro har installerats i en Citrix-miljö.
Aktiveringsanvisningar finns i Samtidiga licenser.

2MapInfo Pro 2019 Licensiering och aktivering

Licensiering och aktivering av MapInfo Pro



• Distribuerbara licenser – Om den tredje bokstaven i serienumret är ”D” eller om du har
begränsad åtkomst till e-post, har ditt företag köpt distribuerbara licenser. Din systemadministratör
ger dig information om licenserverdatorns namn och portnummer. Aktiveringsanvisningar finns
i Distribuerbara licenser.

Serienumret för en MapInfo Pro-licens är en kombination av olika licenser som beskrivs ovan. Om
du till exempel köper Advanced- och Premium-tjänsterna från MapInfo Pro för att arbeta på en enda
arbetsstation ser serienumret ut ungefär så här,

MANPEW1111111111

I den markerade delen av serienumret står ”A” för Advanced-licens, ”N” för en nod-låst version och
”P” för Premium-tjänster.

Advanced-licenser

MapInfo Pro Advanced-licenserna aktiverar rastervisning i hög kvalitet och tillåter analys av rutbaserad
rumslig information. Advanced-licenserna utökar funktionerna i MapInfo Pro med en kärnrastermotor
som kan återanvändas i andra skrivbords- och serverprodukter. MapInfo Pro Advanced:

• Ger hög prestanda vid väldigt stora rutnätsfiler.
• Visar data i alla zoomnivåer effektivt.
• Stöder både numerisk och klassificerad data i samma fil.
• Stöder rutnäts- och/eller bildformat.
• Erbjuder högprestandaanalys, bearbetning och komplexa arbetsflöden med enorma rasterfiler som
är alltför stora för att rymma i huvudminnet.

Om du inte inhandlat en MapInfo Pro Advanced-licens finns följande grundfunktioner av rastermotorn
tillgängliga:

• Öppna alla raster som stöds (MRR, ERS, ASC, GRD, GRC, m.m.)
• Raster Info
• Statistik
• Cell Value
• Color Pseudo
• Color RGB
• Color Stretch
• Hill shade
• Konvertera
• Kopiera
• Ta bort
• Ändra namn
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Om du köpte datorspecifika licenser måste din installation av MapInfo Pro aktiveras innan du kan
använda den. Aktivering innebär att du erhåller en licens från Precisely

Obs: För Citrix-installationer måste du använda en samtidig licens för att efterleva ditt
licensavtal.

Premium-tjänster

Följande (valfria) Premium-tjänster finns tillgängliga med en MapInfo Pro Premium-licens:

• Lägg till Bing-vägar på karta – MapInfo Pro har stöd för Microsoft® BING™-vägar. Med ett enda
klick kan du enkelt lägga till ett Microsoft Bing-lager på en karta.

• Flytta karta till – funktionen Flytta karta till centrerar om kartvyn till en ny position efter adress
eller platsnamn.

Dessa finns även tillgängliga under en utvärderingsperiod, så att du kan prova dem. Om du installerar
en utvärderingsversion får du en obegränsad användarlicens för MapInfo Pro under en trettio (30)
dagars provperiod. Det tillkommer ingen extra kostnad för köp av Premium-tjänster.

Datorspecifika licenser

Med datorspecifika licenser kan du köra MapInfo Pro på en specifik dator. Om du köpte datorspecifika
licenser måste din installation av MapInfo Pro aktiveras innan du kan använda den. Aktivering innebär
att du erhåller en licens från Precisely

Obs: För Citrix-installationer måste du använda en samtidig licens för att efterleva ditt
licensavtal.

Produktaktivering

Precisely använder det serienummer och den behörighetskod du uppgav under installationen för att
aktivera produkten. Om du bör hänvisa till dessa nummer vid ett senare tillfälle finns serienumret
och behörighetskoden på kortet med produktaktiveringsinformation eller i din e-post.

Så här aktiverar du MapInfo Pro:
1. Installera MapInfo Pro, om du inte redan gjort det, och starta produkten.
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När du startar MapInfo Pro för första gången efter installationen startar Aktiveringsguiden.
Dialogrutan Aktivering av MapInfo Pro visas.

2. Välj när du vill aktivera MapInfo Pro. Välj något av följande:

• Aktivera nu – välj detta alternativ för att påbörja aktiveringen nu. Närmare anvisningar finns
i avsnittet Aktivera nu.

• Aktivera senare – välj detta alternativ om du vill starta en 30 dagars testperiod då du kan
användaMapInfo Pro utan att aktivera produkten. Närmare anvisningar finns i avsnittetAktivera
senare.

Aktivera senare
Omdu valdeAktivera senare, stängs aktiveringsguiden och testperioden påbörjas. Med testperioden
kan du användaMapInfo Pro omedelbart och aktivera produkten när det passar dig. Varje efterföljande
gång du startar MapInfo Pro kommer en dialogruta att informera dig om hur lång tid som återstår av
testperioden och ger dig en möjlighet att aktivera produkten. Du måste aktivera MapInfo Pro någon
gång under testperioden för att undvika avbrott i ditt arbete. När testperioden är slut kommer du inte
att kunna använda MapInfo Pro förrän du aktiverar det.

Om du valdeAktivera senare, stängs aktiveringsguiden och testperioden påbörjas. Med testperioden
kan du använda MapInfo Runtime omedelbart och aktivera produkten när det passar dig. Varje
efterföljande gång du startar MapInfo Runtime kommer en dialogruta att informera dig om hur lång
tid som återstår av testperioden och ger dig en möjlighet att aktivera produkten. Du måste aktivera
MapInfo Runtime någon gång under testperioden för att undvika avbrott i ditt arbete. När testperioden
är slut kommer du inte att kunna använda MapInfo Runtime förrän du aktiverar det.
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Aktivera nu
I dialogrutan Välj överföringsmetod väljer du någon av följande aktiveringsmetoder och klickar
sedan på Nästa.

I dialogrutan Välj överföringsmetod väljer du någon av följande aktiveringsmetoder och klickar
sedan på Nästa.

Automatisk aktivering
Välj alternativet Automatisk aktivering om du har en Internetanslutning. Aktiveringsguiden kommer
att göra en engångsuppkoppling mot en av Precisely FNO-servrar. Med hjälp av serienumret och
behörighetskoden du uppgav under installationen kommer aktiveringsguiden att hämta en av
licenserna ditt företag har köpt och associera den med din dator.
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Du är klar med aktiveringsprocessen och kan nu börja arbeta med programvaran.

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

Så här startar du e-postaktivering:
1. I dialogrutan Verifiera aktiveringsreferenserna dubbelkollar du att serienumret och

behörighetskoden är korrekta och klickar sedan på Nästa. Klicka på Redigera om du behöver
göra några ändringar.

2. I dialogrutan Ange den plats där du vill spara filen för aktiveringsbegäran klickar du på
Bläddra för att välja en mapp där filen för aktiveringsbegäran ska sparas och klickar sedan på
Nästa.
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Aktiveringsbegäran innehåller ditt serienummer och din behörighetskod, samt information som
identifierar den dator du aktiverar på.

3. Sökvägen och filnamnet för filen för aktiveringsbegäran visas i dialogrutan Spara den här viktiga
informationen. De ser även den e-postadress som filen ska skickas till:
activation@mapinfo.com.

Skriv ner sökvägen till filen med aktiveringsbegäran och e-postadressen dit filen för
aktiveringsbegäran ska skickas.

Varning: Ändra inte filen med aktiveringsbegäran på något sätt, tack. Om du gör det kan det
hända att Precisely inte kan hantera filen och att din aktivering försenas.
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4. Dialogrutan Spara den här viktiga informationen innehåller information om filen för
aktiveringsbegäran. Rutan Fil för aktiveringsbegäran visar hela sökvägen och namnet för filen
för aktiveringsbegäran. Den e-postadress som filen ska skickas till visas i rutan E-postadress.

Skriv ner sökvägen till filen med aktiveringsbegäran och e-postadressen dit filen för
aktiveringsbegäran ska skickas.

Varning: Ändra inte filen med aktiveringsbegäran på något sätt, tack. Om du gör det kan
det hända att Precisely inte kan hantera filen och att din aktivering försenas.

5. Klicka på OK.
Aktiveringsguiden stängs och testperioden startar automatiskt.

6. E-posta din aktiveringsbegäran till Precisely på denna adress: activation@mapinfo.com

Slutföra e-postaktivering

När du mottar aktiveringssvarsfilen från Precisely är du redo att slutföra aktiveringen av din produkt.

Så här slutför du e-postaktiveringen:
1. Kopiera aktiveringssvarsfilen du fått från Precisely till en lättåtkomlig mapp på datorn och notera

dess plats.
2. Öppna MapInfo Pro. Om MapInfo Pro redan är öppet, avsluta det och starta om programmet.

En dialogruta visas som frågar om du vill slutföra aktiveringen av MapInfo Pro.
3. Öppna MapInfo Runtime. Om MapInfo Runtime redan är öppet, avsluta det och starta om

programmet.
En dialogruta visas, som frågar om du vill slutföra aktiveringen av MapInfo Runtime.

4. Klicka på Ja.
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5. I dialogrutan Behandla svar för e-postaktivering klickar du på Bläddra för att navigera till den
plats där aktiveringssvarsfilen finns lagrad.

6. Klicka på Öppna i dialogrutan Sök svarsfil när du har hittat filen.
Du kommer att se sökvägen och filnamnet för din aktiveringssvarsfil.

7. I dialogrutan Behandla svar för e-postaktivering klickar du på Nästa.
Ett aktiveringsmeddelande visas, som talar om för dig att aktiveringen lyckades.

8. Klicka på OK.
Aktiveringsguiden stängs och din produkt är aktiverad och klar att användas.

E-postaktiveringen har slutförts. Om du vill kan du ta bort aktiveringssvarsfilen (du behöver inte
behålla filen på datorn).

Obs: Du kan kontrollera aktiveringsstatus på fliken PRO genom att peka på Licensiering
och granska informationen.

Använda MapInfo Pro medan du väntar

Medan du väntar på att Precisely ska skicka aktiveringssvarsfilen kan du fortsätta använda MapInfo
Pro under testperioden. Vi rekommenderar att du aktiverar före testperiodens slut, för att säkerställa
avbrottsfri användning.

Varje gång du öppnar MapInfo Pro efter att ha påbörjat e-postaktiveringen kommer en dialogruta att
fråga om du vill slutföra aktiveringen av MapInfo Pro. När du mottar aktiveringssvarsfilen från Precisely
är du redo att färdigställa aktiveringen.

Så här gör du om du vill fortsätta använda MapInfo Pro under testperioden:
1. I dialogrutan Är du redo att slutföra aktiveringen av MapInfo Pro? klickar du på Nej.
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2. I den dialogruta som visas och ger information om testperioden väljer du något av följande:

• Använd MapInfo Pro – välj detta alternativ om du ännu inte mottagit någon svarsfil för
aktiveringen och du vill använda MapInfo Pro under testperioden.

• Gör om aktiveringen – välj detta alternativ om tidigare aktiveringsförsök har misslyckats.

3. Klicka på antingen Slutför eller Nästa.

• Om du valdeAnvändMapInfo Pro klickar du påSlutför. Aktiveringsguiden stängs, ochMapInfo
Pro kan användas under testperioden. Du kan aktivera vid ett senare tillfälle.

• Om ett tidigare försök att aktivera MapInfo Pro har misslyckats, och du valde Gör om
aktiveringen, klickar du på Nästa. Aktiveringsguiden startar om så att du får en ny chans att
aktivera.

Överföra en datorspecifik licens

Datorspecifika licenser (det tredje tecknet i serienumret är ”N”) är kopplade till en bestämd dator.
Om du vill använda produkten på en annan dator än den där du har aktiverat den, och utan att
förbruka ännu en licens, kan du överföra licensen från en dator till en annan, Till exempel kanske
du har fått en ny dator på jobbet och du vill köra produkten på den nya datorn i stället för den gamla.
Antalet tillgängliga överföringar per år är beroende av de alternativ som ditt företag valde vid inköpet
av licenserna.

Överföra din licens till en annan dator
Så här överför du en datorspecifik licens:
1. Öppna MapInfo Pro.
2. På fliken PRO pekar du på Licensiering och Överför en licens.
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3. I dialogrutan Överföring av MapInfo Pro-licens klickar du på Ja.
4. Välj en aktiveringssmetod i dialogrutanVälj överföringsmetod, antingenAutomatisk överföring

eller E-postöverföring, och klicka sedan på Nästa.
Närmare anvisningar finns i avsnittetAutomatisk överföring respektive i avsnittetE-postöverföring.

Automatisk överföring
Välj alternativet Automatisk överföring om du har en Internetanslutning. Din licens kommer att
överföras automatiskt till Precisely Du kan hämta licensen genom att aktivera din produkt på en
annan dator.

Så här startar du automatisk överföring av en licens:
1. I dialogrutan Välj överföringsmetod väljer du Automatisk överföring och klickar sedan på

Nästa.
Licensöverföringsguiden tar en liten stund på sig att överföra licensen till Precisely När överföring
har slutförts visas ett meddelande om att överföringen har slutförts.

2. I dialogrutan Välj överföringsmetod väljer du Automatisk överföring och klickar sedan på
Nästa.
Licensöverföringsguiden tar en liten stund på sig att överföra licensen till Precisely När överföring
har slutförts visas ett meddelande om att överföringen har slutförts.

3. Klicka på OK.

MapInfo Pro stängs och kan inte längre köras från denna dator. Du kan nu använda licensen för att
aktivera MapInfo Pro på en annan dator.

MapInfo Runtime stängs och kan inte längre köras från denna dator. Du kan nu använda licensen
för att aktivera MapInfo Runtime på en annan dator.

E-postöverföring
Välj E-postöverföring om du inte har någon Internetanslutning. Du vägleds genom förfarandet för
att skapa en fil för överföringsbegäran, som du sedan e-postar till Precisely

Välj E-postöverföring om du inte har någon Internetanslutning. Du vägleds genom förfarandet för
att skapa en fil för överföringsbegäran, som du sedan e-postar till Precisely

Så här överför du en licens via e-post:
1. I dialogrutan Spara fil för överföringsbegäran klickar du på Bläddra och väljer en mapp där

filen för överföringsbegäran ska sparas.
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2. Klicka på Nästa.
3. Sökvägen och filnamnet för filen för överföringsbegäran visas i dialogrutan Spara den här viktiga

informationen. De ser även den e-postadress som filen ska skickas till:
activation@mapinfo.com. Skriv ner sökvägen till filen med överföringsbegäran och
e-postadressen dit den ska skickas. Klicka på OK om du vill slutföra licensöverföringen.

4. I dialogrutan Välj överföringsmetod väljer du E-postöverföring och klickar sedan på Nästa.
5. I dialogrutan Spara fil för överföringsbegäran skriver du in, eller klickar på Bläddra för att

välja, sökvägen till den licensfil som ska överföras. Klicka på Nästa för att fortsätta.
6. Dialogrutan Spara den här viktiga informationen innehåller information om filen för

aktiveringsbegäran. Rutan Fil för aktiveringsbegäran visar hela sökvägen och namnet för filen
för aktiveringsbegäran. Den e-postadress som filen ska skickas till visas i rutan E-postadress.
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Skriv ner platsen där filen för överföringsbegäran finns och e-postadressen dit filen ska skickas.

Varning: Redigera inte filen för överföringsbegäran 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.
MapInfo Pro stängs och kan inte längre användas på denna dator om du inte aktiverar det igen.

8. E-posta din aktiveringsbegäran till Precisely på denna adress: activation@mapinfo.com
9. E-posta din aktiveringsbegäran till Precisely på denna adress: activation@mapinfo.com

Du kan nu använda licensen för att aktivera MapInfo Pro på en annan dator.

Du kan nu använda licensen för att aktivera MapInfo Runtime på en annan dator.

Avinstallera, överföringsalternativ
Om du har en datorspecifik licens och vill avinstallera MapInfo Pro har du möjlighet att överföra
licensen till Precisely

Om du har en datorspecifik licens (det tredje tecknet i serienumret är ”N”) och du avinstallerar MapInfo
Runtime har du möjlighet att överföra licensen till Precisely

Om du har för avsikt att installera MapInfo Runtime på en annan dator ska du överföra licensen till
Precisely så att licensen blir tillgänglig. När du installerar MapInfo Runtime på önskad dator kommer
du att ombes aktivera produkten.

Om du har för avsikt att återinstallera MapInfo Runtime på samma dator ska du inte överföra licensen.
När du ominstallerar kan du återanvända samma licens utan att aktivera.

Om du har för avsikt att installera MapInfo Runtime på en annan dator ska du överföra licensen till
Precisely så att licensen blir tillgänglig. När du installerar MapInfo Pro på önskad dator kommer du
att ombes aktivera produkten.
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Om du har för avsikt att överföra MapInfo Pro på samma dator ska du inte överföra licensen. När du
ominstallerar kan du återanvända samma licens utan att aktivera.

När du börjar avinstallera MapInfo Pro visas dialogrutan Vill du överföra licensen nu?

Gör något av följande:
• Klicka på Ja för att överföra licensen till Precisely.
Licensöverföringsguiden kommer att guida dig genom överföringsproceduren. Mer information
finns i Överföra din licens till en annan dator.

• Klicka på Nej om du vill behålla licensen på denna datorn.
Avinstallationen fortsätter. När du ominstallerar MapInfo Pro kan du återanvända samma licens
utan att aktivera.

Samtidiga licenser

Med samtidiga licenser kan du installera MapInfo Pro på valfritt antal datorer. En licensserver som
är installerad och sköts av ditt företag begränsar antalet datorer som kan köra MapInfo Pro vid en
given tidpunkt till det antal samtidiga licenser ditt företag har köpt.

Obs: Citrix-installationer kräver samtidiga licenser.

Om ni har samtliga licenser måste du koppla upp mot en licensserver på nätverket för att checka ut
en licens innan du kan köra MapInfo Pro. Att checka ut en licens innebär att man hämtar en licens
från licensservern. Du måste uppge namn och portnummer på licensserver för att kunna koppla upp
dig mot den. Detta kan du göra antingen under installationen eller första gången du kör MapInfo Pro.
När du har etablerat kontakt med licensservern sker utcheckningen automatiskt.

En licensserveradministratör från ditt företag installerar och underhåller licensservern.
Licensserveradministratören måste även utföra följande uppgifter:

• Aktivera licensservern för att göra licenserna tillgängliga för utcheckning.
• Tala om licensservers namn och portnummer för användarna.

Ansluta till en licensserver

Om ditt företag har köpt samtidiga licenser för MapInfo Pro måste du ansluta till en licensserver för
att kunna köra produkten.

För att kunna ansluta till licensservern måste MapInfo Pro ha tillgång till licensserverns namn och
portnummer. Den här informationen kan du få av licensserveradministratören.

15MapInfo Pro 2019 Licensiering och aktivering

Licensiering och aktivering av MapInfo Pro



Ansluta under installation
Installationsprogrammet kommer att fråga efter licensserverns namn och portnummer. Ange dessa
om du känner till dem vid installationstillfället. När du startar MapInfo Pro kommer du att anslutas till
licensservern och licensen kommer att checkas ut automatiskt.

Om du inte har tillgång till denna information vid installationstillfället ges du möjlighet att fortsätta
med installationen utan att fylla i licensservernamn och portnummer. Du kommer att få en till möjlighet
att ansluta till servern när du startar MapInfo Pro.

Ansluta efter installation
Om du inte angav licensservernamn och portnummer under installationen kommer du att uppmanas
att uppge denna information när du startar MapInfo Pro. Du får även denna fråga om MapInfo Pro
inte kan ansluta mot en licensserver med det servernamn och portnummer du uppgav vid
installationen.

Så här ansluter du till en licensserver efter att du har installerat MapInfo Pro:
1. Starta MapInfo Pro.

Dialogrutan Anslut till licensserver visas.

Om du har tillgång till licensservernamn och portnummer, följ dessa instruktioner. Om du inte
har det hittar du mer information i Påbörja testperioden.

Obs: Serverns namn har formatet \\dinlicensserver och är namnet eller IP-adressen för
den dator som licensservern finns installerad på. Standardinställning för portnumret är
27000, men värdet kan ändras av systemadministratören för Licensservern. Rådfråga
administratören om portnumret inte fungerar.

2. Ange Licensserverns namn i fältet Servernamn.
3. Ange portnummer i fältet Portnummer.
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4. Klicka på Anslut.
MapInfo Pro ansluter mot licensservern och checkar ut en licens.

När du kan föra ut checkar tänkt dialogrutan Anslut till licensserver. MapInfo Pro är nu licensierat
och färdigt att användas. När du en gång har anslutit mot din licensserver kommer en licens att
checkas ut automatiskt när du startar MapInfo Pro.

Påbörja testperioden
Om du inte har ett licensservernamn och portnummer när du börjar använda MapInfo Pro kan du
starta en 30-dagars testperiod då du kan använda MapInfo Pro utan att ansluta till licensserver.

Så här använder du testperioden för att köra MapInfo Pro:
1. Öppna MapInfo Pro.
2. I dialogrutan Anslut till licensserver klickar du på Testperiod.

Ett aktiveringsmeddelande visas, som talar om att testperioden har inletts.
3. Klicka på OK.
MapInfo Pro är redo att användas under testperioden.

Anslutningsfel
Att anslutning till licensservern misslyckas kan bero på flera saker.

Till exempel kanske du känner till licensservernamnet och portnumret, men licensserveradministratören
kanske inte har hunnit installera dem än. I detta fall hittar inte MapInfo Pro licensservern du angav.
För att användaMapInfo Pro kan du starta testperioden och sedan ansluta när du vet att licensservern
har installerats och är igång.

Fel kan även uppstå om licensservern har flyttats till en annan dator. I så fall har du tidigare kunnat
ansluta till licensservern, men licensservern har flyttats sedan du sist använde MapInfo Pro. MapInfo
Pro letar efter licensen på dess tidigare plats. Om MapInfo Pro inte kan ansluta till licensservern vid
starten visas dialogrutan Anslut till licensserver. Mer information finns i Ansluta efter installation.
Kontakta din licensserveradministratör för att få rätt licensservernamn.

Till sist, om alla licenser har checkats ut kommer du inte att kunna köra MapInfo Pro. Du kan ansluta
till licensservern, men du kan inte checka ut en licens eftersom alla redan används. Du måste vänta
tills en licens blir ledig innan du kan checka ut en licens.

Låna en samtidig licens

Vissa samtidiga licenser kan lånas. Med lånade licenser kan du använda MapInfo Pro när datorn
inte kan ansluta till din licensserver. Om du till exempel har installerat MapInfo Pro på en bärbar
dator och du åker bort från kontoret kan du låna en licens för att använda MapInfo Pro när du är
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borta. Kontrollera med din licensserveradministratör för att ta reda på om er samtidiga licens inkluderar
lån.

När du lånar en licens måste du ange en låneperiod som ger dig tillräckligt med tid att använda
MapInfo Pro innan licensen går ut. Om licensen går ut innan du har möjlighet att återlämna den går
licensen automatiskt tillbaka till licensservern. MapInfo Pro är oanvändbart innan du kan ansluta till
ditt nätverk igen och checka ut en licens.

För att låna en licens måste den dator du vill lägga in den lånade licensen på, ha MapInfo Pro
installerat och den måste vara ansluten till licensservern.

Så här lånar du en licens:
1. Öppna MapInfo Pro.
2. På PRO-menyn, peka på Licensiering. Klicka på Låna en licens för att öppna dialogrutan Låna

MapInfo Pro-licens.
3. Ange hur många dagar du vill låna licensen. Du kan ange fr.o.m. den maximala låneperiod som

administratören har angett.
4. Klicka på Låna licens.

Efter en liten stund visas ett aktiveringsmeddelande, som informerar dig om att licensen har
lånats från servern.

5. Klicka på OK.

Du kan använda MapInfo Pro på denna dator när du inte är ansluten till ditt nätverk, under den
lånetid du angivit.

Obs: En Licensserveradministratör kan ställa in låneperioden för licensen på mellan 1
och 365 dagar, där standardvärdet är 365 dagar. När en gräns har ställts in i verktyget
Licensserver kan en MapInfo Pro-installation låna licensen under högst detta antal dagar.

Återlämna en lånad licens

När du vill återlämna den lånade licensen måste du återansluta till datorn som använder den lånade
licensen till ditt nätverk. Om den inte är ansluten är inte kommandot Återlämna lånad licens
tillgängligt.

Så här återlämnar du en lånad licens:
1. Återanslut datorn till nätverket.
2. Öppna MapInfo Pro.

En dialogruta talar om vilket datum den lånade licensen går ut.
3. Klicka på OK.
4. På fliken PRO, peka på Licensiering och Återlämna lånad licens.

Dialogrutan Återlämna distribuerad licens till licensservern visas. Denna dialogruta förklarar
hur en licens återlämnas.
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5. Klicka på OK.
Ett aktiveringsmeddelande visas, som informerar dig om att licensen har återlämnats till
licensservern.

6. Klicka på OK.

Distribuerbara licenser

Den distribuerbara licensieringsmodellen gör att företag kan ”distribuera” permanenta licenser med
den MapInfo-licensserver som finns på DVD-skivan för MapInfo Pro eller kan laddas ned. Modellen
är avsedd för kunder med begränsad åtkomst till e-post eller till Precisely FNO-servern. Distribuerade
licenser aktiveras genom en procedur som liknar den för andra modeller som hanteras via
Licensserver. Anvisningar för att installera Licensservern finns i användarhandboken för Licensservern.

Du kan även återsända en distribuerad licens till din Licensserver om du behöver föra över den till
en annan dator. Anvisningar finns i Överföra en distribuerad licens.

Innan du inleder aktiveringsprocessen för den distribuerade licensen ska du se till att du fått följande
information av administratören för din Licensserver:

• Rätt serienummer och aktiveringskod
• Licensserver-datorns namn
• Portnumret för servern

Därefter kan du påbörja installationen och aktiveringen av din distribuerade licens.

Aktivera en distribuerbar licens

Se till att din MapInfo Licensserver körs. Kontrollera att servern är korrekt konfigurerad och innehåller
de aktiverade licenser som krävs.

Så här aktiverar du en distribuerad licens:
1. Påbörja installationsprocessen för MapInfo Pro precis som för vilken licensmodell som helst.
2. När du ombes ange serienummer och behörighetskod ska du ange serienumret och

aktiveringskoden för den distribuerade licensen.
Serienummer för distribuerade licenser börjar med ”MID” eller ”MAD”.

3. Klicka på Nästa.
Dialogrutan Licensservernamn och portnummer visas.
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Obs: Serverns namn har formatet \\dinlicensserver och är namnet eller IP-adressen för
den dator som licensservern finns installerad på. Standardinställning för portnumret är
27000, men värdet kan ändras av systemadministratören för Licensservern. Rådfråga
administratören om portnumret inte fungerar.

4. Ange din Licensservers (datorns) namn i fältet Licensserverns namn och portnumret i fältet
Licensserverns portnummer eller låt standardvärdet stå kvar.

5. Klicka på Nästa för att fortsätta.
Följ uppmaningarna i de påföljande dialogrutorna tills du har slutfört installationen.

När du öppnar MapInfo Pro för första gången inträffar något av följande:

• Om applikationen hittar Licensservern och serienumret, aktiveringskoden och portnumret är korrekta
öppnas applikationen och produkten aktiveras.

• Om programmet inte lyckas få åtkomst till Licensservern eller inte kände igen serienumret,
aktiveringskoden eller portnumret visas ett felmeddelande. Vi rekommenderar att du granskar
dessa komponenter för att kontrollera att de är korrekta och/eller samarbetar med din
systemadministratör för att granska dessa fyra uppgifter. Rätta till ev. felaktig information och
påbörja aktiveringsprocessen igen.

När du har aktiverat din licens kan du granska licensinformationen i MapInfo Pro på fliken PRO
genom att peka på Licensiering.

Serienumret, behörighetskoden och licensieringsinformation visas i rutan, för framtida referens.

Felsöka en lånad eller distribuerad licens

Följande problem uppstår om du har uppgraderat MapInfo Pro med en distribuerad licens eller lånad
licens, men Licensservern inte har uppgraderats till en kompatibel version:

• MapInfo Pro kan inte låna en licens.
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• MapInfo Pro 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 version av MapInfo Pro. En
kompatibel version av Licensservern är en version som är utgiven samtidigt som eller efter den
version av MapInfo Pro som du uppgraderar till.

Överföra en distribuerad licens

Du kan överföra en distribuerad licens till din Licensserver för att kunna flytta licensen till en annan
dator.

Obs: Innan du utför maskinvaruändringar på din dator (som t.ex. omformaterar disken) måste
du komma ihåg att skicka tillbaka din aktiverade licens till Precisely eller till din licensserver.
När maskinvaran väl har ändrats kan du sedan aktivera licensen på nytt.

Så här överför du en distribuerad licens till din Licensserver:
1. På fliken PRO pekar du på Licensiering och Överför en licens.

Dialogrutan Återlämna distribuerad licens till licensservern visas.

2. Klicka på OK om du vill överföra den distribuerade licensen till servern.
Om det finns osparade eller öppna MapInfo-tabelldata visas dialogrutan Spara ändrade
tabelldata. Den här dialogrutan hjälper dig spara eller återställa data innan du överför din licens
till Licensservern. Klicka på motsvarande alternativ för att spara eller återställa data:

• Klicka på Spara för att spara informationen i den öppna tabellen.
• Klicka på Spara alla för att spara öppna data i tillhörande datatabeller.
• Klicka på Återställ för att stänga den öppna tabellen utan att spara ändringarna.
• Klicka på Återställ alla för att stänga de öppna tabellerna utan att spara ändringarna.

När du gjort ditt val i den här dialogrutan fortsätter överföringen.

Obs: När du har återlämnat licensen stängs applikationen. EftersomMapInfo Pro fortfarande
finns installerat på din dator försöker produkten aktivera en ny distribuerbar licens om du
öppnar applikationen igen. Om licensen inte är åtkomlig kan du använda testlicensen under
en 30 dagar lång testperiod.
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Licensaktivering för MapInfo Pro 32-bitars- och
64-bitarsversion på samma dator

Du kan ha en 32-bitarsversion av MapInfo Pro (version 15.x eller 12.5) på samma dator som denna
64-bitarsversion, oavsett vilken licensmodell du har. Aktivering och återlämning av licenser, och
huruvida du kan låna en licens, sker på olika sätt beroende på vilken licens du har.

Datorspecifika licenser

Licenserna utfärdas från Precisely FNO-server. När du installerar MapInfo Pro kan du aktivera
licensen direkt, eller senare under provperioden på 30 dagar. När du har aktiverat får du en licens
från Precisely FNO-server som är nodlåst till din dator. När du installerar 32-bitarsversionen av
MapInfo Pro, behöver du inte aktivera en licens. Samma licens används för båda installationerna.

Var försiktig när du returnerar licenser om du har tagit ut en 15.x- eller 12.5-licens och har både 32-
och 64-bitarsversionerna avMapInfo Pro installerade på sammamaskin. 32- och 64-bitarsversionerna
använder samma licens. Om du till exempel returnerar licensen för 64-bitars MapInfo Pro 15.2
kommer din 32-bitars MapInfo Pro 15.0 inte längre att fungera.

Mer information finns i Datorspecifika licenser på sidan 4.

Samtidig licens

Samtidiga, eller flytande licenser, utfärdas från en licensserver som ditt företag har köpt och
underhåller. Du behöver licensserverns namn och port för att aktivera en samtidig licens. Du kan
aktivera licensen under installationsprocessen eller när du startar en MapInfo Pro-session. Varje
MapInfo Pro-session på en dator måste checkas ut med en samtidig licens. Men om samma användare
använder båda MapInfo Pro-instanserna kommer endast en licens att checkas ut. När du avslutar
din session, återförs licensen till servern.

Låna en samtidig licens

Licenser som kan lånas är samtidiga licenser som lånas ut för användning på en annan dator under
en tid. På detta sätt kan du använda en installation av MapInfo som inte är ansluten till licensservern,
till exempel på en bärbar dator när du är ute och reser.

Om den bärbara datorna har både 32- och 64-bitarsversionen av MapInfo Pro installerade, kan den
lånade licensen användas med bägge versionerna. När du återlämnar en delad licens måste du
återansluta den bärbara datorn till licensservernätverket för att få en annan samtidig (flytande) licens,
så att du kan fortsätta använda båda versionerna.

Mer information finns i Samtidiga licenser på sidan 15.
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Distribuerbara licenser

Den distribuerbara licensieringsmodellen gör att företag kan ”distribuera” permanenta licenser med
den MapInfo-licensserver som finns på DVD-skivan för MapInfo Pro eller kan laddas ned. Modellen
är avsedd för kunder med begränsad åtkomst till e-post eller till Precisely FNO-servern. Distribuerade
licenser aktiveras genom en procedur som liknar den för andra modeller som hanteras via
Licensserver. Anvisningar för att installera Licensservern finns i användarhandboken för Licensservern.

Mer information finns i Distribuerbara licenser på sidan 19.

Universella licenser

Företag som köper universella licenser får en speciallicens som de kan göra tillgänglig för sina
MapInfo Pro-användare. Inga speciella krav eller åtgärder krävs när både 32- och 64-bitarsversionen
är installerade på samma dator.

23MapInfo Pro 2019 Licensiering och aktivering

Licensiering och aktivering av MapInfo Pro



2 Blue Hill Plaza, #1563
Pearl River, NY 10965
USA

www.precisely.com

© 1985, 2020 Precisely. Med ensamrätt.


	Innehåll
	Licensiering och aktivering av MapInfo Pro
	Inledning
	Kontrollera vilken licenstyp du har
	Advanced-licenser
	Premium-tjänster
	Datorspecifika licenser
	Produktaktivering
	Aktivera senare
	Aktivera nu
	Automatisk aktivering
	E-postaktivering


	Slutföra e-postaktivering
	Använda MapInfo Pro medan du väntar
	Överföra en datorspecifik licens
	Överföra din licens till en annan dator
	Automatisk överföring
	E-postöverföring

	Avinstallera, överföringsalternativ


	Samtidiga licenser
	Ansluta till en licensserver
	Ansluta under installation
	Ansluta efter installation
	Påbörja testperioden
	Anslutningsfel

	Låna en samtidig licens
	Återlämna en lånad licens

	Distribuerbara licenser
	Aktivera en distribuerbar licens
	Felsöka en lånad eller distribuerad licens
	Överföra en distribuerad licens

	Licensaktivering för MapInfo Pro 32-bitars- och 64-bitarsversion på samma dator


