NEDLASTING OG INSTALLASJON AV LOGOS
Når du skal laste ned og installere Logos går du frem som beskrevet under. Husk at for å kunne
installere Logos må du være administrator på din datamaskin.
1. Ta bakcup av alle elevdata i din nåværende versjon av Logos! Dette gjør du ved å velge
Eksport under Fil i Logos. Lagre dine elevdata på en minnepinne.
2. Åpne nettsiden www.logometrica.no
3. Velg Våre produkter/Logos og derette Nedlasting
4. Her ligger tre filer:
a. Logos Installer
b. Logos setup.msi
c. setup. exe
NB! Du trenger alle disse filene!
5. Trykk på Logos Installer og velg Lagre som. Du må huske hvor du har lagret filen (f.eks.
Skrivebord)
6. Velg deretter setup. msi og lagre denne filen samme sted som du lagret den første. Til slutt
velger du setup.exe og lagrer denne også på samme sted som de to forrige filene. Du har nå
lastet ned programvaren til din lokale maskin.
7. Lukk internettsiden og åpne den mappen på datamaskinen som filene ble lagret i (f. eks.
Skrivebord). Her vil du se filene:
a. Logos Installer
b. Logos setup.msi
c. setup. exe
Dobbelklikk på den filen som heter Logos Installer. Selve installasjonen er temmelig
selvforklarende. I løpet av installasjonen vil du imidlertid bli bedt om å oppgi noe
tilleggsinformasjon. Vi anbefaler at du i disse tilfellene gjør bruk av standardsvarene ”Next”,
”Yes” osv. Enkelte ganger kan det være nødvendig å oppdatere noen av standardfilene på
maskinen før Logos lar seg installere. Du vil da få beskjed om dette, og deretter starter
programmet automatisk den aktuelle oppdateringen for deg. Ved første gangs installasjon av
Logos er det vanlig at dette kan ta flere minutter. Etterpå kan du bli bedt om å starte
datamaskinen på nytt.
8. Vær oppmerksom på at installasjonsprogrammet kan vise 100% ganske lenge etter at
installasjonen er fullført, opptil flere minutter på litt eldre datamaskiner. Du får en tydelig
melding når installasjonen er fullført.

9. D u behøver ikke installere filen Logos setup.msi. eller setup.exe. Disse installeres automatisk
når du installerer Logos Installer filen.
10. Start datamaskinen på nytt. Også dette kan ta flere minutter. Installasjonen er ferdig når du
igjen er kommet inn i Windows.
11. Vi gjør oppmerksom på at Logos krever kundenavn og kundenøkkel for verifisering av
abonnementet. Kundenavnet og kundenøkkelen må angis første gang du bruker Logos, både
ved ny installasjon og ved oppgraderinger.
12. Dersom gamle elevdata ikke ble innhentet automatisk, importerer du disse fra minnepinnen.
Vi ber da eventuelt om en tilbakemelding til Logometrica (logometrica@logometrica.no).
Nye abonnement kan bestilles på Logometrica sin nettside (www.logometrica.no).
13. Oppdater Maler. Dette gjøres fra Logos, under ”Hjelp” i menylinjen.

