
Chaos systems AB | Support 08-29 06 60 | Fax 08-29 06 66   
support@chaos.se | Topocad 11.0 installationsmanual 

Installation av Topocad 
Hämta programmet: 
Topocad 11.0 kan hämtas från http://www.chaos.se/public/download.htm 

Installation: 
Programmet installeras från Installera – Topocad 
– Topocad 11.0. Installationsfilen Topo1100.exe 
(alternativt Topo1100.msi som kan användas i 
nyare operativsystem) används.  
 
Du får en fråga om du ska köra direkt eller först 
spara. Vi rekommenderar dig att först spara för 
att senare köra, om du inte har en mycket snabb 
uppkoppling till Internet, eller om du nu kör från 
CD-skivan.  
 
Svara på licensavtalet 
 
Du måste acceptera licensavtalet för att kunna 
gå vidare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ange ditt namn och organisation. 
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Välj installationstyp: 
Typical, complete eller custom. Beror på hur många 
moduler du har och hur mycket plats du har på din 
hårddisk. Du kan välja fler moduler här än vad du 
egentligen har, du har endast åtkomst till det din 
licens bestämmer.  
 
 
 
 
 
Klicka nästa om du inte vill gå tillbaks och ändra 
något. 
 
 
 

Uppdatering från tidigare Topocad: 
Topocad 11.0 installeras på katalogen Topocad 11. 
I dina inställningar använder du äldre systemfiler, 
för att dessa ska kunna användas pekar du om dem 
under Arkiv|Inställningar. Filerna är 
bakåtkompatibla. 
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Att registrera Topocad: 
     
När du startar Topocad första gången behöver du 
registrera programmet, har du inte köpt 
programmet har du möjlighet att utvärdera Topocad 
i 30 dagar. 
 
 
 
Det finns det två olika metoder för att 
registrera programmet, online eller manuell. 
Om du köpt en licens har du fått ett 
licensbevis som innehåller Licensnummer och 
en Registration key, den informationen 
behöver du för att kunna registrera Topocad. 
Kan du inte installera Online, om du alltså 
inte har tillgång till Internet från den datorn, 
kan du registrera dig via manuell registrering. 

 

 

Online-registrering 
Ange din Registration key som du hittar på 
licensbeviset. Programmet kommer att söka 
motsvarande licensinformation via Internet. 
Registration key består av en kombination av 
siffror uppdelade på två block, det första är 
alltid 6 siffror och det andra kan bestå av en 
eller fler siffror. 
 
Tryck på Next, så hämtas informationen för 
din Topocadlicens via Internet. 
 
Klicka på Klar för att använda Topocad. 
 
Du kan behöva avsluta Topocad och starta 
det igen för att aktivera eventuella 
tilläggsmoduler. 
 
Därefter är din Topocad registrerad och klar 
för att användas. 
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Manuell-registrering 

Steg 1 
A.  
Markera manuell-registrering. 
 
 
 
 
 
 
 
B. 
Välj alternativet för att skriva ut 
registreringsformulär, tryck next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. 
Mata in registreringsinformationen 1 av 2. 
Här skriver du in licensnummer, 
användarinformation, adress. 
Licensnummret hittar du på det 
licensbevis som du erhållit. När alla fält 
som behövs är ifyllda, tryck next.  
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D.  
Mata in registreringsinformationen 2 av 2. 
Här skriver du in dina kontaktuppgifter. 
Observera att minst ett av faxnummer 
eller e-post måste vara angivet, tryck 
next. 
 
 
 
 
 
 
 
E.  
Steg 1 är klart.  
Faxa eller e-posta Registration form till 
oss eller till din återförsäljare. 
Vi kommer nu att skicka dig 
licensinformationen per brev eller fax.  
När du har fått denna kan du fortsätta 
med din registrering. 
 
 
 
 
 
 
 

Manuell-registrering 

Steg 2.  
 
A.  
Ange att du ska mata in licensinformation. 
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B.  
 Ange den licensinformation du har fått 

dig tillsänd, detta är 
auktorisationskoden som ska in på 
denna plats. Kontrollera att du anger 
den rätt!  

 
 
 
 
 
 
 
Du kan behöva avsluta Topocad och starta 
det igen för att aktivera eventuella 
tilläggsmoduler. 
 
Därefter är din Topocad registrerad är klar. 
 
Klicka på Klar för att använda Topocad. 
 

 
 

Normal licens: 
Normal licens är den vanligaste och kan installeras från vilken dator som helst som 
använder Windows operativsystem.  
Licensen är gjord för installation på en dator men kan utökas till att kunna installeras 
på två eller fler datorer. Byter du dator eller vissa andra komponenter i din dator kan 
du komma att behöva kontakta oss för att få din licens utökad. 
  
Nätverkslicens: 
Om du har en nätverkslicensen körs ett litet program på en server i ditt nätverk. När 
du startar Topocad kommer detta att fråga servern om det är OK att köra. För 
installation av nätverksserver se separat installationsmanual. 

Uppdatering från tidigare Topocad: 
Välj i inställningar vilka systemfiler, prototypsritningar, mallar du önskar. Det går bra 
att välja de du har skapat i tidigare versioner av Topocad. 
 
ISM användare - För läsning av symbol- och linjetypsbibliotek i 
ISMAdmin:  
För läsning av Topocads symbol- och linjetypsbibliotek i ISMAdmin finns ett COM-
objekt (Sysfiles.dll) som följer med installationen av Topocad. SysFiles.dll måste ligga 
i samma katalog som Topocad samt registreras med regsvr32.exe för att fungera. 
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Övrig information vid installation:  
Systeminställningar i Topocad 11 ligger i registret under 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Chaos systems\Topocad\11.0\. Användare måste 
ha läs- och skrivrättigheter. 
 
Licensservernamn samt port ligger under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ 
Chaos systems\License manager\ . 
 
Licensinformation lagras krypterat och dolt någonstans under 
HKEY_LOCAL_MACHINE. För att kunna registrera licenser måste man ha läs- och 
skrivrättigheter. 
 
Kommunikation till instrument 
Programvara från Leica  (RoadRunner.exe) kräver att körtidskomponenter för 
bibliotek för Visual C++ (vcredist_x86.exe) finns installerade. Återfinns på Microsofts 
hemsida (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=32BC1BEE-
A3F9-4C13-9C99-220B62A191EE&displaylang=en) 
 
För kommunikation mot Trimble via TrimbleLink krävs installation av TrimbleLink 
samt Trimble Data Transfer. Återfinns på http://www.chaos.se/public/addon.htm 


