
 
 
 

Installationsanvisning Topocad  
Denna installationsanvisning gäller för Topocad nätverklicens från version 22 och senare. 

 

Kör Topocads installationsfil som du hämtar från Adtollos hemsida. https://adtollo.se/ladda-ner/  

När du öppnar upp Topocad första gången visas en registreringsruta: 

 

Fyll i licensinformationen du fått av oss samt personuppgifter. 

För att komma vidare behöver du godkänna vår lagring av dina personuppgifter genom att bocka i 
översta checkrutan.  

När du klickar på grön bock kommer du att få ett mejl med en verifikationskod som ska klistras in i 
nästa dialogruta: ”Ange verifikationskod”: 

 

https://adtollo.se/ladda-ner/


 
 
 
Mejlet som skickas till dig ser ut så här: 

 

 

Fyll i verifikationskoden och tryck grön bock.  

 

  



 
 
 

Nätverkslicens – godkännande av registrering krävs 
Eftersom du har en nätverkslicens kommer nu licensadministratören få följande mejl som uppmanar 
till godkännande av registreringen. 

 

 

 

Godkännandet behöver göras inom 14 dagar men vi rekommenderar att ni gör detta så snart som 
möjligt. 

 

Logga in på portalen som licensadministratör 
Licensadministratören går till portalen som ligger på adressen https://license.adtollo.se 

Första gången du loggar in skapar du en användare genom att klicka på ”Forgot your password?”. 

https://license.adtollo.se/


 
 
 
Skriv in din e-post varpå du får ett mejl om att en lösenordsåterställning har beställts. Klicka på 
länken i mejlet och välj sedan ett lösenord enligt direktiven: 

 

1. Minst sex tecken långt. 
2. Minst en bokstav. 
3. Minst en siffra. 
4. Minst en stor bokstav. 

 

Nu kan du logga in på portalen med dina inloggningsuppgifter. 

Gå till fliken ”Waiting for Approval” och klicka på ”Approve”. 

 

 

Klart! 
Nu är både installation, registrering och godkännande klart!  

Kontrollera genom att starta programmet.  

 
 

Lägga till eller ta bort moduler 
Kontakta oss på Adtollo med information om vilka moduler som läggas till eller tas bort. När vi 
konfirmerat att ändringen är gjord behöver du bara stänga ner och öppna upp Topocad på nytt så 
kommer ändringarna falla in i registreringen. 
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