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Användarinstruktion Adtollo 
licensportal 
Adtollo licensportal används för att ha en översikt och hantera Adtollos olika nätverkslicenser. I 
portalen finns följande funktioner: 
 

- Få information om licenser. 
- Hantering av registrerade datorer för nätverkslicenser. 
- Se registrerade datorer för singellicenser. 
- Se och hantera aktiva sessioner för nätverkslicenser. 
- Se aktiva sessioner för singellicenser. 

 
Nedan följer en mer detaljerad instruktion för hur man använder Adtollos licensportal. 
 
För att få tillgång till portalen behöver man loggar in via en webbläsare (inloggnings uppgifter 
skickas ut via Adtollos support, nås via epost på support@adtollo.se). För att använda portalen går 
man till adressen https://license.adtollo.se i en webbläsare.  
 

Inloggning i portalen 
När du får dina inloggningsuppgifter från Adtollos support behöver du skapa ett lösenord för att 
kunna logga in. Gör då följande: har du redan skapat ett lösenord kan du logga in med dina 
inloggningsuppgifter direkt och hoppa över detta steg. 
 

1. Gå till http://license.adtollo.se i en webbläsare 
2. Klicka på ”Forgot your password?” för att skapa ett nytt lösenord. 
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3. Ange den e-postadress som är registrerad hos Adtollos support för licenseportalen (vet du 
inte detta, hör av dig till Adtollo på support@adtollo.se eller info@adtollo.se. 
 

4. Klicka på ”Submit”. 
 

5. Nu kommer du att få ett epostmeddelande med en länk för att återställa ditt lösenord. 
 

6. Öppna epostmeddelandet och klicka på länken för att återställa lösenordet (eller kopiera in 
länken i en webbläsare enligt instruktionen i epostmeddelandet). 
 

 
 

7. När du följer länken i epostmeddelandet kommer du till webbsidan för att återställa lösenord.  
 

a. Ange den e-postadress som du använde när du begärde lösenordsåterställningen. 
 

b. Ange ett nytt lösenord i de två fälten för lösenord. 
 

i. Lösenorden måste följa dessa regler: 
 

1. Minst 6 tecken långt 
2. Minst en bokstav 
3. Minst en siffra 
4. Minst en stor bokstav 
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c. Klicka på ”Reset” 
 

8. Du får nu en bekräftelse på att lösenordsbytet har lyckats. Gå till inloggningssidan igen. 
 
9. Logga in med e-postadress och det nya lösenordet. 

 
  



Översikt av portalen 
När du loggar in i portalen kommer du till översiktsidan för dina licenser. 
 

 
 
På vänster sida finns fyra flikar. 
  
Home 

På denna flik finns en översikt av de licenser som du administrerar. 
Följande kolumner visas för dina licenser: 

Details:  Genom att klicka på symbolen    eller på 
licensnummret kommer du till information gällande  
licensen på aktiv rad. 

 
Product:  Här visas vilken produkt licensen gäller. 
 
Licenses: Här visas hur många användare/samtidiga användare 

licensen har. 
 
Type:  Här visas vilken typ licensen är. 
 
Active Sessions: Här visas hur många sessioner som är aktiva för denna 

licens. 
 
Borrowed: Här visas hur många som har aktiverat ”Borrowed” för 

licensen. 
 
Registrations: Här visas hur många datorer som har registrerat sig på 

denna licens. 
 
Waiting Approvals Här visas hur många datorer som väntar på att få sin 

registrering godkänd.  



 
Active Registration 
 

 
 

På denna flik visas information om de aktiva registreringar som finns på dina licenser. 
 
Följande kolumner visas för de aktiva registreringarna: 

Details:  Genom att klicka på symbolen    kommer du till 
information om den aktiva registreringen. 

 
License: Här visas vilken licens registreringen är gjord på. 

Genom att klicka på licensnummret kommer mer 
information om licensen att visas. 

 
Product:  Här visas vilken produkt licensen gäller. 
 
Version: Här visas vilken version av produkten som 

registreringen gäller för. 
 
Type: Här visas vilken typ licensen är. 
 
Email: Här visas e-postadresen till den person som har 

registrerat en nätverkslicens eller ägaren till en licens 
om det är en singellicens. 

 
ComputerName: Här visas namnet på den dator som är registrerad. 
 
LastSeen: Här visas när datorn senast var i kontakt med 

licensservern. 
 
RegistrationSatatus: Här visas vilken status registreringen har. 



 
För nätverkslicenser finns även en röd knapp för att ta bort registreringen. 
 

 
 
Genom att trycka på denna knapp och sedan godkänna den verifikationsruta som dyker upp kommer 
registreringen att tas bort från licensen och den datorn kan inte längre använda licensen. För att 
användaren ska kunna fortsätta använda produkten måste datorn registreras om. 
  



 
Waiting for Approval 
 

 
 

På denna flik visas registreringar som väntar på att godkännas. 
När en ny registrering görs för en nätverkslicens måste denna registrering godkännas 
av en av era licensadministratörer inom en viss tid (licensadministratörerna får ett 
mail om detta när en registrering görs). Om ingen administratör godkänner 
registreringen inom den angivna tiden kommer systemet automatiskt att avslå 
registreringen och användaren kan då inte längre använda produkten. 
 
För att: 
 Godkänna en registrering klickar ni på den gröna ”Approve” knappen. 
  
 Avslå en registrering klickar ni på den röda ”Deny” knappen. 
 
I båda fallen kommer det att visas en verifiering (en dialogruta visas) av ert 
godkännande/avslag som ni måste svara på för att registreringen ska genomföras. 
 

 
 
Följande kolumner visas för de aktiva registreringarna: 

Details:  Genom att klicka på symbolen    kommer du till 
information om den aktiva registreringen. 

 
License: Här visas vilken licens registreringen är gjord på, genom 

att klicka på licensnummret kommer mer information 
om licensen att visas. 

 



Product:  Här visas vilken produkt som licensen gäller. 
 
Version: Här visas vilken version av produkten som 

registreringen gäller för. 
 

Email: Här visas e-postadresen till den person som har 
registrerat en nätverkslicens eller ägaren till en licens 
om det är en singellicens. 

 
ComputerName: Här visas namnet på den dator som är registrerad. 
 
 
 

  



 
ActiveSessions 
 

 
 

På denna flik visas de aktiva sessioner som finns för licensen. 
 

Följande kolumner visas för de aktiva registreringarna: 

Details:  Genom att klicka på symbolen    kommer du till 
information om den aktiva sessionen. 

 
License: Här visas vilken licens registreringen är gjord på. 

Genom att klicka på licensnummret kommer mer 
information om licensen att visas. 

 
Product:  Här visas vilken produkt som licensen gäller. 
 
Version: Här visas vilken version av produkten som 

registreringen gäller för. 
 

Email: Här visas e-postadresen till den person som har 
registrerat en nätverkslicens eller ägaren till en licens 
om det är en singellicens. 

 
ComputerName: Här visas namnet på den dator som är registrerad. 
 
StartTime:  Här visas tiden när sessionen startades. 
 
LastSeen: Här visas när datorn senast var i kontakt med 

licensservern. 
 
Borrowed: Här visas om registreringen aktiverat ”Borrowed”  
 
 



Längst till höger ligger en röd knapp för att stänga sessionen. 
 

 
 
Genom att klicka på knappen så kommer sessionen att stängas och licensen blir 
tillgänglig för andra registrerade datorer. Om en session har avslutats på detta sätt 
kommer den dator vars session har avslutats att begära en ny session då den kontaktar 
servern och använda de lediga licenser som finns när den nya begäran kommer in till 
servern. 
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