NEDLADDNING OCH INSTALLATION AV LOGOS
När du ska ladda ner och installera Logos, följer du stegen som beskrivs nedan. Kom ihåg att för att
kunna installera Logos måste du även vara administratör för din dator.
1. Ta backup av alla elevdata i din nuvarande version av Logos! Det gör du genom att välja
Export under Fil i Logos. Lagra dina elevdata på ett USB-minne.
2. Öppna webbsidan www.logometrica.se
3. Välj ”Våra produkter”, ”Logos” och därefter ”Ladda ner”
4. Här finns fyra filer:
a. Logos Installer
b. Logos setup.msi
c. setup. Exe
d. Lanuage Pack Swedish
OBS! Du behöver alla filerna!
5. Klicka på Logos Installer och välj Spara som. Du måste komma ihåg var du väljer att spara
filen (t.ex. Skrivbordet)
6. Välj därefter Logos setup.msi och spara denna fil på samma ställe där du sparade den första.
Välj därefter setup.exe och spara denna fil på samma ställe där du sparade de första. Spara
til slut Lanuage Pack Swedish. Du har nu laddat ner programvaran till din lokala dator.
7. Stäng Internetsidan och öppna den mapp på din dator där du sparade filerna (t.ex. på
Skrivbordet). Här kommer du att hitta fyra filer:
a. Logos Installer
b. Logos setup.msi
c. setup. Exe
d. Language Pack Swedish
8. Dubbelklicka på filen Logos Installer. Själva installationen förklaras mer eller mindre av sig
självt. Under installationens lopp kommer du dock att tillfrågas att uppge en del
tilläggsinformation. Vi rekommenderar att du i dessa fall använder
standardsvaren ”Next”, ”Yes”, osv. I vissa fall kan det vara nödvändigt att uppdatera några av
standardfilerna på datorn innan det går att installera Logos. Du kommer att få besked om
detta och därefter startar programmet automatisk den aktuella uppdateringen. Den första
gången som Logos installeras är det vanlig att detta kan ta flera minuter. Därefter kan du
uppmanas att starta om datorn. Var uppmärksam på att installationsprogrammet kan visa
100 % ganska länge efter att installationen har slutförts, upp till flera minuter på lite äldre
datorer. Du får ett tydligt meddelande när installationen är slutförd. Starta om datorn. Även
detta kan ta flera minuter. Installationen är färdig när Windows öppnas på nytt.
9. Du behöver inte installera Logos setup.msi eller setup.exe. Dessa installeras automatisk när
du installerar Logos installer.
10. Dubbelklicka på filen Lanuage Pack Swedish och installera språkfilen.
11. Var uppmärksam på att Logos kräver kundnamn och kundnyckel för verifisering av
abonnemanget. Kundnamnet och kundnyckeln måste anges första gången du använder
Logos, både vid ny installation och vid uppgraderingar.
Nya abonnemang kan beställas via ett separat formulär på webbsidan (www.logometrica.se).

12. När tidigare elevdata inte hämtats automatiskt, importerar du det från USB-minnet, och
kontaktar eventuellt Logometrica om saken.

