
Installasjonsveiledning 

 

Gå til logometrica.no/logos/installasjonsfiler. Her ligger de tre filene Logos Installer, Logos 

Setup.msi og Setup.Exe 

Klikk en gang på Logos Installer og klikk deretter en gang nedenfor på Logos Installer. Velg 

Lagre som. Opprett en ny mappe og kall mappen for Logos X.X.X. (Skriv versjonen av Logos, 

f.eks. 6.2.14.) Lagre Logos Installer i denne mappen. Gå tilbake til Logometricas hjemmeside 

og gjør det samme med filene Setup. Msi og Setup.Exe.  

Lukk internett og åpne mappen Logos X.X.X. Dobbeltklikk på Logos Installer. Klikk på Next, 

I agree og Next et par ganger. Nå installeres Logos på din PC.  

Hvis du ikke har administratorrettigheter på din PC, stopper installasjonen før den er ferdig. 

Be IT-personell om hjelp til å installere Logos.  

Du åpner Logos ved å dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet. Om Logos har vært installert 

og brukt tidligere på PC-en, henter Logos inn lagrede data. Brukernavn og passord er begge 

«sys». Skriv inn navn på ditt arbeidsted. Skriv inn ditt kundenavn og din kundenøkkel. Denne 

informasjonen fikk du i epost da du tegnet abonnement og den står i Profil på Logometricas 

hjemmeside. Du logger deg på profil med brukernavn og passord. Denne informasjonen ble 

sendt deg i epost da du tegnet abonnement.  

Hvis du abonnerer på en nynorsklisens og har bokmålsversjon av Windows, må du klikke Språk 

i menylinjen i Logos og velge nynorsk etter at du har skrevet brukernavn og passord.  

Hvis du kobler til et headset etter at Logos er åpnet, må du avslutte og starte opp Logos på 

nytt.  

Du kan installere Logos på en PC som ikke er knyttet til internett. Bruk en PC som er koblet 

til internett til å last ned installasjonsfilene fra Logometricas hjemmeside til en minnepinne. 

Sett minnepinnen i PC uten internettilkobling og lagre filene fra minnepinnen. Hvis denne 

PC-er ikke har programmene Netfraim og SQL, må disse også installeres via en minnepinne. 

Dobbeltklikk på Logos Installer og installer Logos. Velg Offline aktivering etter at du har 

skrevet inn brukernavn og passord. Skriv ut eller notér informasjonen som fremkommer. Gå 

tilbake til PC-en med internettforbindelse. Velg Bestill Logos på Logometricas hjemmeside. 

Velg land. Velg Offline aktivering i menyen. Før inn kundenavn og kundenøkkel og infor-

masjonen fra Offline aktiveringen og velg Aktiver. Notér kundenøkkelen som fremkommer. 

Skriv denne kundenøkkelen inn i Logos på PC-en uten internettforbindelse. 

Les Teknisk informasjon hvis du har spørsmål som ikke blir besvart her. Hvis du ikke finner 

svar, ring 51 77 80 45 mellom 8 og 15.30 for teknisk support.    


