
Installationsvejledning Logos 6.3.2 

 

Denne vejledning kan bruges uanset om du installerer Logos for første gang eller du 

opdaterer til version 6.3.2. 

Logos kan installeres på en PC som har Windows 7, 8 eller 10. Logos benytter sig af Word. 

Den mindste skærmstørrelse er 15,6 tommer. Du bør have et headset som eleven kan 

benytte. 

Logos kan installeres lokalt på brugerens C-drev. 

De filer som installerer Logos hedder LogosInstaller.exe, LogosSetup.msi og setup.exe. 

Klik en gang på LogosInstaller.exe og klik derefter en gang nedenfor på LogosInstaller.exe. 

Du får nu typisk beskeden «Gem som». Vælg at gemme filen på C-drevet. Opret en mappe 

på C-drevet og kald den for «Logos 6.3.2.» Flyt LogosInstaller.exe over i mappen. Gå 

tilbage til Logometricas hjemmesiden og gør det samme med filerne LogosSetup.msi og 

setup.exe. Hvis du ikke får valgt «Gem som», lægger filerne sig automatisk i Downloads 

eller Downloadede filer. Når de tre filer er gemt i mappen, sletter du de tilsvarende filer 

fra når Logos eventuelt tidligere er blevet installeret. Der findes tidligere gemte filer på C-

drevet hvis ny LogosInstaller osv. gemmes som LogosInstaller (1) osv. 

Luk internetbrowseren og åben mappen «Logos 6.3.2.» eller filerne i Downloads eller i 

Downloadede filer. Dobbeltklik på LogosInstaller.exe. Hvis du har Windows 10, dukker der 

et vindue op med overskriften «Windows beskytter PC'en». Tryk på «Mere info» og vælg 

«Kør alligevel». Klik på «Next», «I agree» og «Next» en til tre gange. Du bliver bedt en 

eller flere gange om, at sige ja til at en eller flere applikationer foretager ændringer på 

din enhed. Nu installeres Logos på din PC. 

Hvis du ikke har administratorrettigheder til din PC, stopper installationen når du bliver 

bedt om at godkende at en applikation foretager ændringer på enheden. Bed en IT-

medarbejder om administratorrettigheder eller bed dem om at hjælpe med at installere 

Logos. 

Du åbner Logos ved at dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet. Hvis Logos har været 

installeret og brugt tidligere på PC'en, henter Logos automatisk gemte elevdata. 

Brugernavn og adgangskode er «sys» hvis du ikke tidligere har ændret disse. Ved 

aktivering, indtast navnet på din arbejdsplads. Skriv derefter dit kundenavn ind og din 

kundenøgle. Denne information fik du eller en kollega i en e-mail fra os, da du tegnede 

abonnement på Logos. Informationen står også under Logos Profil på Logometricas 

hjemmesiden. Du, eller kontaktpersonen for abonnementet, kan logge ind på Logos Profil 

med brugernavn og adgangskode. Disse oplysninger blev også sendt via e-mail da 

abonnementet blev tegnet. Hvis du ikke kan finde dem, kan du få oplysningerne ved at 

kontakte os via e-mail eller telefon. 

Du får besked om at indtaste din e-mailadresse. Indtast den e-mailadresse som du har på 

din arbejdsplads Vi har brug for denne til at kunne sende dig Logos Nyt og vigtig 

information om opdateringer af Logos. 



Hvis du abonnerer på en nynorsk licens og har en bokmålsversion af Windows, skal du 

klikke på «Sprog» i menulinjen i Logos og vælge nynorsk, efter at du har indtastet 

brugernavn og adgangskode, men før at du aktiverer licensen. 

Hvis du har Windows 10, er standard skærmopløsningen 150%. Logos kan maksimalt have en 

skærmopløsning på 125%. Luk Logos og peg med markøren på en tom skærm. Højreklik og 

vælg Skærmindstillinger. Gå til Skala og indstillinger. Vælg 125% som størrelsen på tekst, 

apper og andre elementer. 

Logos er afhængig af at du har et headset som kan benyttes til både at optage samt 

afspille lyd. Eventuelle fejlmeldinger om at lyd ikke registreres eller at baggrundsstøj 

registreres, skyldes at lyden ikke er korrekt kalibreret. Gå til Fil i menuen og vælg Kalibrer 

lyd, tjek og juster. Du kan læse mere om lyd og kalibrering under Teknisk hjælp på vores 

hjemmeside. Der anbefaler vi også to headset. 

Du kan installere Logos på en PC som ikke er tilsluttet internettet. Brug en PC som er 

tilkoblet internettet for at downloade de tre installationsfiler fra Logometricas 

hjemmesiden til en USB-nøgle. Sæt USB-nøglen i PC'en uden internetforbindelse og gem 

filerne på C-drevet. Dobbeltklik på LogosInstaller.exe og installer Logos. Vælg Offline 

aktivering efter at du har indtastet brugernavn og adgangskode. Udskriv eller skriv 

informationen ned som du får vist. Gå tilbage til PC'en med internetforbindelse. Gå til 

«Bestil Logos» på Logometricas hjemmesiden. Vælg land. Vælg «Offline aktivering» i 

menuen. Indtast kundenavn og kundenøgle samt informationen som du udskrev eller skrev 

ned og vælg derefter «Aktiver». Skriv kundenøglen ned. Indtast kundenøglen i Logos på 

PC'en uden internetforbindelse. 

Se Teknisk hjælp på vores hjemmeside hvis du har spørgsmål som ikke blev besvaret her. 

Hvis du ikke kan finde et svar, så ring på + 47 51 77 80 45 mellem 8 og 15.30 for teknisk 

support.    


