
Nätverkslicenser :  

Att registrera en Topocad 17-licens på en server samt ansluta klientdatorer 
 

På servern: 
 

För att registrera/köra en Topocad 17 nätverkslicens krävs att man installerar den senaste  

Licensservern 6.0.0. 

Licenshanteringen för Topocad på en licensserver sköts via Licensebrowser32.exe  

och den startas genom att man högerklickar på exe-filen eller genvägen ifrån startmenyn  

och väljer ”Kör som administratör” i rullgardinsmenyn. 

 

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adtollo\License Manager\LicenseBrowser32.exe 

 

Om man uppgraderar ifrån licensserver 5 så följer alla tidigare licenser 

och registreringar med automatiskt. D.v.s. att det inte krävs annat än att köra installationsfilen. 

Obs ! Har du däremot en tidigare licensserver krävs det att denna avinstalleras innan 

installation av Licensserver 6.0. Då behöver även äldre licenser läggas till och registreras på nytt. 

 

I Licensebrowsern trycker du på knappen Add och väljer Topocad och version 17. 

Då dyker det upp en gul nyckel med ett 0-licensnummer under Applications. 

Markera det licensnumret och fyll i ditt korrekta licensnummer uppe i kolumnen till höger. 

Tryck därefter på knappen Register, välj registrera online och knappa in din registreringsnyckel när den efterfrågas. 

 

 

 

OBS !    När du är klar med alla nya registreringar  

behöver du starta om tjänsten/services ”Adtollo license server” 

 

Sedan skall licensservern vara klar. 

 



På klientdatorerna: 
 

På klientdatorerna hanteras licenserna även där i en Licensebrowsern (ser likadan ut som serverns), 

Dock med skillnaden att klientdatorerna inte registreras utan att man enbart,  

Under Settingsknappen hänvisar till licensservern med namn eller adress. 

 

På klientdatorerna används 2 olika licensbrowsers beroende på om det är  

Topocad 32-bit eller 64-bitsversionen som installeras. 

 

Kör följande Licensebrowser32 om du har ett 32-bitars Windows: 

C:\Program Files\Common Files\Adtollo\License Manager\LicenseBrowser32.exe 

 

Kör följande Licensebrowser64 om du har ett 64-bitars Windows: 

C:\Program Files\Common Files\Adtollo\License Manager\LicenseBrowser64.exe 

 

Lägg till Topocad 17-licenserna på samma sätt som på servern med knappen Add samt 

att markera den gula nyckeln och sedan fylla i korrekt licensnummer i högerkolumnen. 

 

 

 

Glöm inte att servernamnet eller adressen till licensservern skall skrivas in under knappen Settings. 

 

Efter att detta gjorts skall det gå att starta Topocad på klienterna. 

 


