
Installationsvejledning 

Gå til logometrica.no/logos/installasjonsfiler. Her ligger de fire filer såsom Logos Installer, 

Logos Setup.msi, Setup.exe og Language Pack.  

Klik en gang på Logos Installer og klik deretter en gang nedenfor på Logos Installer. Vælg gem 

som. Opret en ny mappe og kald mappen for Logos X.X.X. (Skriv versionen af Logos, f.eks. 

6.2.14.) Gem Logos Installer i denne mappe. Gå tilbage til Logometricas hjemmeside og gør 

det samme med filerne Setup. Msi,  Setup.exe. och Language Pack 

Luk internettet og åben mappen Logos X.X.X. Dobbeltklik på Logos Installer. Klik på Next, I 

agree og Next et par gange. Nu installeres Logos på din PC.  

Hvis du ikke har administratorrettigheder på din PC, stopper installationen før den er færdig. 

Anmod en IT-medarbejder om hjælp til at installere Logos.  

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

før og anvendt tidligere på denne PC, henter Logos de lagrede data. Brugernavn og 

adgangskode er begge «sys». Indtast navnet på din arbejdsplads. Indtast dit kundenavn og din 

kundenøgle. Denne information fik du pr. email da du tegnede abonnement og den står i din 

Profil på Logometricas hjemmeside. Du logger på din profil med dit brugernavn og 

adgangskode. Denne information blev sendt til dig via email da du tegnede abonnement.  

Hvis du tilkobler et headset efter at Logos er åbnet, skal du afslutte og starte Logos op påny.  

Du kan installere Logos på en PC som ikke er tilkoblet internettet. Anvend en PC som er tilkoblet 

internettet for at downloade installationsfilerne fra Logometricas hjemmeside til et 

hukommelsesstik. Indsæt hukommelsesstikket i en PC uden internetopkobling og gem filene 

fra hukommelsesstikket. Hvis denne PC ikke har programmerne Netfraim og SQL, skal disse 

også installeres via et hukommelsesstik. Dobbeltklik på Logos Installer og installer Logos. Vælg 

Offline aktivering efter at du har indtastet brugernavn og adgangskode. Skriv eller noter 

informationen ned som fremkommer. Gå tilbage til PC-en med internetforbindelse. Vælg 

Bestill Logos på Logometricas hjemmeside. Vælg land. Vælg Offline aktivering i menuen. 

Indtast kundenavn og kundenøgle samt informationen fra Offline aktiveringen og vælg 

dernæst Aktiver. Notér kundenøglen som fremkommer. Indtast denne kundenøgle i Logos på 

PC-en uden internetopkobling.  

Læs Teknisk hjelp hvis du har spørgsmål som du ikke kan finde svar på her. Hvis du ikke kan 

finde et svar så ring på 51 77 80 45 mellem 8.00 og 15.30 for teknisk support. 

 


