
 

 1 

Installation av Alfamax datorprogram och licensfiler  

Licenshantering: Läs detta innan du börjar 

 Om du inte installerar i nätverk utan enbart på enskilda datorer, kan du beställa en 

enkel installationsskiva/USB via Kundtjänst. För mer information, se sida 8. 

 Från Kundtjänst får du öppna licensfiler. En licensfil innehåller namnet på skolan, 

antal beställda licenser och längden på licensperioden. 

 Du ansvarar för att dessa licensfiler inte hamnar i orätta händer. 

 Genom att starta programmet i slutet av installationen anpassas licensfilen (*.org) 

med datorunik information. Filen byter därmed namn till *.anp. Om det ligger 

flera licensfiler i samma mapp, räcker det att starta ett av programmen. 

 Licensfiler som slutar med .anp är kopieringsskyddade. 

 Licens till en skola får inte användas som licens i en hel kommun. 

 

Hur kan man installera programmen? 

Program och licensfiler kan placeras på flera olika sätt:  

 

typ 1   Program och tillhörande licensfil placeras i samma mapp på  

  en elevdator, se sida 2. Denna installation kan skötas automatiskt 

  av installationsskivan, se sida 8. 

 

typ 2   Programmet ligger på elevdatorerna i nätverket, licensfilen ligger  

  tillsammans med övriga licensfiler på en server. Läs mer på sida 4. 

 

typ 3   Program och licens ligger på en server.  

  Programmet startas från en elevdator i nätverket. Läs mer på sida 5. 

 

typ 4   Program och licens ligger på en terminalserver.  

  Programmet körs på servern från en terminal (t.ex. tunn klient). Se sida 6. 
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Installation typ 1, enskilda datorer 

Exempel på installation med datorprogrammet Ordjakt 

 Skapa en ny mapp på datorn, t.ex. C:\Program\Alfamax\Ordjakt 

 Kopiera filerna Ordjakt.exe och Ordjakt_Licens.org till mappen. 

 Klicka på Ordjakt.exe. Nu startar programmet och licensfilen anpassas. 

Vissa av programmen är packade för att underlätta nedladdningen från 

Alfamax webbsida. Filnamnet kan då t.ex. vara Tivoli_packad.exe. Läs mer på sidan 8. 

Obs! Det är inte tillåtet att installera programmet på fler datorer än det antal licenser som 

skolan har beställt. Om ni vill ha tillgång till programmen på fler datorer, kan ni beställa 

fler licenser eller göra en nätverksinstallation av typ 2, 3 eller 4. 

Allmänna tips, enskilda datorer 

Installationsskiva/USB 

Den här typen av installation kan du göra enklare genom att använda dig av 

installationsskivan, se sid 8. 

 

Undvik skrivskydd 

Obs! Mappar där licensfiler och programfiler ligger får inte vara skrivskyddade  

för användaren. Programmen använder dessa mappar för temporära småfiler. 

 

Extra anvisningar: Genvägar, skärminställningar m.m. 

Läs mer på sidorna 8-9. 

 

Uppdatering av program 

När du ska lägga in en ny version av ett program, behöver du först ta bort den gamla 

programfilen, t.ex. Tivoli.exe, men även den tillhörande undermappen (i de fall en sådan 

finns). Undermappen har alltid namnet rt. Lägg sedan in den nya programfilen. 

Obs! Mappar där licensfiler och programfiler ligger får inte vara skrivskyddade  

för användaren. Programmen använder dessa mappar för temporära småfiler. 
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Nätverksanvändning 

Antal programkopior som kan användas samtidigt 

Programmen håller själva reda på hur många programkopior som körs samtidigt,  

om licensfilen placeras i en gemensam mapp i nätverket. Om alla licenser är upptagna, 

får du ett meddelande om detta och ombedes att försöka igen senare. 

 

Undvik skrivskydd 

Obs! Mappar där licensfiler och programfiler ligger får inte vara skrivskyddade för 

användaren. Programmen använder dessa mappar för temporära småfiler. 

 

Anpassning av licensfiler 

När du startar ett program för första gången, kommer licensfilen automatiskt att bli 

kopieringsskyddad. Då har t.ex. filen Ordjakt_Licens.org omvandlats till 

Ordjakt_Licens.anp och anpassat sig till datorn/servern. 

 

Installationsskiva/USB 

Den nuvarande versionen av installationsskivan hanterar endast installationer på 

enskilda datorer. En nätverksinstallation måste göras manuellt. Om du vill, kan du 

hämta filerna som ligger på installationsskivan. Du hittar programfilen i mappen 

\Setup_filer\Program och licensfilen under \Setup_filer\Licens\. 

Följ sedan anvisningarna till installation typ 2, 3 eller 4. 
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Installation typ 2, nätverk 

Exempel på installation typ 2 med datorprogrammet Ordjakt 

 Skapa en mapp på servern med valfritt namn, t.ex. alfamaxlicenser. 

 Kopiera alla licensfiler till mappen, bl.a. Ordjakt_Licens.org 

 Skapa en mapp på en elevdator i nätverket. Kopiera Ordjakt.exe till denna mapp. 

 Använd en enkel ordbehandlare, t.ex. Anteckningar, och skapa filen netlic.txt 

Filen ska innehålla sökvägen till servermappen, t.ex. 

\\skolansserver\alfamaxlicenser eller y:\alfamaxlicenser 

Avsluta inte med ett snedstreck, ”\”. 

 Spara netlic.txt i samma mapp som programfilen. 

 Klicka på Ordjakt.exe. Nu startar programmet och licensfilen anpassas. 

 Kopiera Ordjakt.exe och netlic.txt till andra datorer som ska kunna köra 

programmet i nätverket. 

 

För- och nackdelar med installationen 

 Programmen kan läggas på fler datorer än antalet licenser, eftersom de själva 

håller reda på hur många som används. 

 Snabb start av programmen. 

 Enkelt att byta ut de gamla licensfilerna mot nya när abonnemangsåret har gått ut. 

 Inställningsfiler som behandlar skärmomställning (se sid 9) kan läggas in på 

specifika elevdatorer där fullskärmsvisning av programmen blir konstig. 

 Tidskrävande att kopiera in nya programfiler till alla elevdatorer, om det finns nya 

versioner av programmen att hämta på Alfamax webbsida. 

Rekommenderas 
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Installation typ 3, nätverk 

Exempel på installation typ 3 med datorprogrammet Ordjakt 

Förutsättningen är att installationen sker från en elevdator i nätverket (ej servern). 

Annars tillkommer användning av netlic.txt, se nedan. 
 

 Skapa en mapp på servern. 

 Kopiera Ordjakt.exe och Ordjakt_Licens.org till mappen. 

 Klicka på Ordjakt.exe. Nu startar programmet och licensfilen anpassas. 

 

Om du vill installera program från serverplatsen, måste du först skapa en fil med 

namnet netlic.txt  Filen ska innehålla sökvägen via nätverket till licensfilerna,  

t.ex. \\skolansserver\alfamaxlicenser 

 

Filen netlic.txt ska också finnas om servern även ska användas för programkörning t.ex. i ett 

mindre nätverk där en elevdator används som server. Du kan avbryta programmet när 

titelbilden visar sig. 

 

För- och nackdelar med installationen 

 Genvägar till programmen kan läggas på fler datorer än antalet licenser, eftersom 

programmen själva håller reda på hur många som används. 

 Enkelt att byta ut de gamla licensfilerna mot nya när abonnemangsåret har gått ut. 

 Enkelt att byta ut nya programfiler,om det finns nya versioner av programmen att 

hämta på Alfamax webbsida. 

 Långsam start av programmen. Vissa av programmen är 60-80 MB i storlek, och 

tar därför lång tid att ladda om nätverket är långsamt, eller om många elever 

startar programmen samtidigt. 

 Inställningsfiler som behandlar skärmomställning (se sid 9) påverkar alla datorer i 

nätverket, även om kanske bara ett fåtal har behov av det. 
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Installation typ 4, nätverk 

Exempel på installation typ 4 med datorprogrammet Ordjakt 

Förutsättningen är att installationen sker från en terminal. 

 

 Skapa en mapp på terminalservern. 

 Kopiera Ordjakt.exe och Ordjakt_Licens.org till mappen. 

 Klicka på Ordjakt.exe. Nu startar programmet och licensfilen anpassas. 

 

För- och nackdelar med installationen 

 Programmen håller själva reda på hur många licenser som används. 

 Enkelt att byta ut de gamla licensfilerna mot nya när abonnemangsåret har gått ut. 

 Enkelt att byta ut nya programfiler, om det finns nya versioner av programmen att 

hämta på Alfamax webbsida. 

 Vissa typer av terminalservrar har svårigheter att spela upp ljud i samma takt som 

bilderna på skärmen visas. Det finns även system som har begränsningar i antalet 

färger som kan visas. Flera av Alfamax datorprogram kräver 24 bitars färger.  

 Den automatiska skärmomställningen fungerar normalt inte. Programmet visas i 

ett fönster, som kan vara litet 
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Nätverksanvändning, extra information 

Blandade licenser på server och enskilda datorer 

Om du installerar programlicenser på enskilda datorer som inte är nätverksanslutna 

(t.ex. bärbara), ska du minska serverns licenstak med motsvarande antal.  

 

Exempel: Ordjakt installeras på 2 enskilda datorer och resten av licenserna används i 

nätverk. Gör så här: Vid installationen i nätverket skapades mappen 

reducerade_licenser automatiskt på servern som en undermapp till mappen med 

licensfiler. Öppna denna mapp och filen ORDJAKT_reduclic.txt.  

Byt ut siffran 0 mot 2. 

Obs! Skrivskydda filen efter redigeringen. 

 

När du sedan startar programmet i nätverket, ser du i övre vänstra hörnet hur många 

kopior som kan köras samtidigt. Användaren får ett meddelande om alla kopior är 

upptagna i nätverket. 

 

Extra anvisningar: Genvägar, skärminställningar m.m. 

Läs mer på sidorna 8-9. 
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Extra anvisningar för enskilda datorer och nätverk 

Programkataloger och packade filer 

Vissa av programfilerna levereras i komprimerat format. Filnamnet kan då t.ex. vara 

Tivoli_packad.exe. När du dubbelklickar på filen packas filen Tivoli.exe upp 

tillsammans med en underkatalog med namnet rt. När du gör en installation måste 

både programfilen och underkatalogen vara med. Flera olika program kan ha en 

underkatalog som heter rt, men det är inte säkert att innehållet är samma. Låt därför 

alltid programmen ligga i varsin katalog, t.ex.: 

c:\Program\Alfamax\Alfakungen\ 

c:\Program\Alfamax\Ordjakt\ 

c:\Program\Alfamax\Tivoli\ 

 

Av samma anledning behöver du även ta bort den gamla programfilen och den gamla 

undermappen innan du lägger in en ny version av programmet. 

 

Genvägar 

Vill du skapa en genväg till ett program på skrivbordet? 

Gör så här: 

 Högerklicka på skrivbordet. Välj Nytt och sedan Genväg. 

 Bläddra dig fram till platsen där programfilen finns installerad. 

 Markera programfilen, välj OK och sedan Nästa. 

 Skriv ett namn på genvägen, t.ex. "Ordjakt" och klicka på Slutför. 

 Testa din genväg genom att dubbelklicka på ikonen. 

Obs! Om du gör genvägar på annat sätt, se till att arbetskatalogen (även kallad ”Starta i”) är 

inställd på den katalog där programmet ligger.  

 

Installationsskiva/USB 

Installationshjälp (CD alt. USB) rekommenderas för ovana användare. och beställs 

via Kundtjänst. Allt du behöver göra är att lägga CD /USB i din dator och följa 

några enkla anvisningar. Skivan installerar program, lägger in licensfiler och skapar 

ikoner. Skivan är avsedd för enskilda datorer (ej nätverk). Däremot finns de 

program- och licensfiler som krävs för att du manuellt ska kunna genomföra en 

nätverksinstallation. 
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Extra anvisningar för enskilda datorer och nätverk   forts. 

Resultatfiler 

Normalt sparas elevernas resultatfiler och lärarnas informationsfiler i programmappen. 

 

Vill du att elevernas resultatfiler ska sparas på en annan plats? 

Gör så här: Öppna filen sparamapp.txt som ligger i samma mapp som programfilen. 

Om du inte hittar filen kan du starta programmet, så skapas filen automatiskt. 

Filen ska innehålla sökvägen till servermappen, t.ex. \\alfamaxprogram\elevresultat 

eller C:\alfamaxprogram\elevresultat 

Avsluta inte med ett snedstreck, ”\” 

 

Vill du att lärarnas informationsfiler ska sparas på en annan plats? 

Gör som ovan, fast med filen lararmapp.txt 

 

Skärmupplösning 

Normalt ändrar programmet skärminställning så att hela skärmen tas i bruk. 

Skärminställningen återställs automatiskt när programmet avslutas. 

 

Vill du inte ha automatisk omställning av skärmen?  

Gör så här: Kopiera en valfri fil - innehållet spelar ingen roll.  

Döp filen till noresize.chk och lägg den i samma mapp som programmet. 

 

På vissa skärmar blir bilden dålig vid fullskärmsvisning samtidigt som alternativet 

att ha programmet i litet fönster gör bildtexten svårläst. En möjlighet är då att ställa 

om skärmen i ett mellanläge genom att skapa en fil resize.txt med ett innehåll t.ex. 

"1024x768 32" och lägga den i programmappen. 

 

Vill du ha en neutral bakgrund på skärmen, så att skrivbordet inte syns? 

Detta fungerar i Casino, Ordjakt, Ordkryss, Måltavlan, Regnbågen och Staven. 

Gör så här: Kopiera en valfri fil - innehållet spelar ingen roll.  

Döp filen till background.chk och lägg den i samma mapp som programmet. 

 

Har du frågor?  

Sök svaren i första hand på Programservice på www.alfamax.se    

Skicka annars e-post med frågor till info@alfamax.se  


