Håndbok for installasjon og aktivering
av programvare

Finn ut mer om TI Technology via online hjelp på education.ti.com/eguide.

Viktig Informasjon
Unntatt som uttrykkelig oppgitt i lisensen som medfølger et program, gir ikke Texas
Instruments noen garantier, verken uttrykte eller implisitte, inkludert men ikke
begrenset til implisitte garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål,
med hensyn til noen programmer eller bokmateriale, og gjør slike materialer
tilgjengelige utelukkende på en "som det er"-basis ("as-is") Texas Instruments skal
under ingen omstendigheter holdes ansvarlig overfor noen for spesielle, kollaterale,
tilfeldige eller følgeskader i forbindelse med eller med bakgrunn i kjøp eller bruk av
disse materialene, og det eneste og eksklusive økonomiske ansvaret til Texas
Instruments, uavhengig av søksmålsform, skal ikke overskride prisen som er angitt i
lisensen til programmet. Videre skal ikke Texas Instruments holdes økonomisk
ansvarlig for noen form for krav mot bruk av dette materialet av noen annen part
© 2021 Texas Instruments Incorporated
Apple®, Mac®, Microsoft® Windows®, og Windows Vista® er varemerker for sine
respektive eiere.
Faktiske produkter kan være litt annerledes enn på bilder.
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Komme i gang: Installasjon og aktivering av TIprogramvare
Denne veiledningen beskriver hvordan man laster ned, installerer og aktiverer TIprogramvare.

Før du begynner
Gå gjennom følgende sjekkliste før du begynner installasjonen av programvaren.
•

Kontroller at datamaskinen oppfyller systemkravene. Se produktinformasjonen på
education.ti.com/software/requirements.

•

Kontroller at du har administratorrettigheter.

•

For andre lisenstyper enn multiaktiveringslisensen, påse at du har Internetttilkobling. (Det er ikke nødvendig med en internettilkobling for
multiaktiveringslisensen.)

•

Innhent lisensnummeret(rene) eller lisensfilen(e). Se Innhente lisenser i dette
kapitlet.

•

Bekreft at du har installasjonsprogram for TI-programvare. Se Innhente TIprogramvaren i dette kapitlet.

•

Hvis du bruker en proxy-server, må du sette miljøvariablene før du kan starte TIprogramvaren (ikke påkrevd for enkeltlisenser). Se Sette miljøvariabler for proxyservere i dette kapitlet.

Innhente lisenser
Lisenser for TI-programvare skaffes på ulike måter, avhengig av lisenstype og
kjøpsmetode (via Internett eller DVD).
For enkeltlisener er lisensnummeret i e-postbekreftelsen eller på DVD-omslaget.
For volum-, samle-, multiaktiverings- og skoleadministrerte lisenser, følg disse
trinnene for å innløse kravnummeret for opprettelse av lisensnummer eller lisensfiler.
1. Logg deg inn på kontoen til servicesenteret for programvare (Software Service
Center) på education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Klikk på Løs inn kravnummer.
3. Skriv inn kravnummeret du fikk tilsendt i e-postbekreftelsen, og klikk på Innløs .
Nettsiden med lisensavtalen vises.
4. Klikk på Godta .
Nettsiden med bekreftelse på innløsning av kravnummer vises.
5. Bekreft bestillingen, inkludert produktnavn, lisenstype og antall plasser.
6. Klikk på Administrer lisensnumre.
Nettsiden for administrering av lisensnumre vises.
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7. Klikk på Nytt lisensnummer, og deretter på Administrer lisens .
Nettsiden for tildeling av aktiveringer vises.
8. For andre lisenser enn multiaktiveringslisenser, skriv inn antallet plasser du vil
tildele det første lisensnummeret.
Hvis du for eksempel har totalt 30 plasser og vil tildele 10 plasser til hvert av de tre
lisensnumrene, skriv 10 for det første lisensnummeret.
9. Skriv inn et kallenavn, og klikk på Lagre.
Nettsiden for administrering av lisensnummer vises med lisensnummeret eller en
nedlastningskobling til lisensfilen.
10. Gjenta trinn 8 og 9 til alle plassene er tildelt.

Innhente TI-programvaren
Bruk informasjonen i dette avsnittet til å innhente TI-programvaren.
Følgende installasjonsprogram er tilgjengelige for TI-programvaren:
•

Windows® .exe installasjonsprogram for individuelle installasjoner

•

Windows® .msi installasjonsprogram for bruk med distribusjonsverktøy
Merk: .msi installasjonsprogram er beregnet for bruk med stille distribusjon.

Dialogboksene er bare på engelsk.
•

Mac® .pkg installasjonsprogram for bruk med individuelle installasjoner og
distribusjonsverktøy

For å innhente TI-programvaren, velg et av disse alternativene:
▶

Hvis kjøpet inkluderte en DVD, finner du installasjonsprogrammet i disse mappene:
•
•

For Windows® .exe and .msi installasjonsprogrammer, gå til mappen \PC.
For Mac® .pkg installasjonsprogram, gå til mappen /MAC.

▶

Hvis du har kjøpt en enkeltlisens via Internett, gå til nettsiden det henvises til i epostbekreftelsen.

▶

For andre lisenskjøp via Internett, logg inn på kontoen til servicesenteret for
programvare (Software Service Center) på education.ti.com/go/softwarecenter.
a) Klikk på Produktliste i menyen til venstre.
b) Naviger til programvaren, og klikk på Last ned programvare.

Innhente TI-Admin-programvaren
For å laste ned TI-Admin programvaren, følg disse trinnene.
1. Åpne en nettleser og logg inn på kontoen til servicesenteret for programvare
(Software Service Center) på education.ti.com/go/softwarecenter.
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2. Klikk på Installasjon i menyen til venstre, og last ned TI-Admin
installasjonsprogrammet til en midlertidig mappe på lisenstjenestemaskinen.

Innhenter egenskapfiler
Settings.properties og deployment.properties filene brukes for installasjon av volum-,
multi-aktiverings-, medvirkende- og skoleadministrerte lisenser.
For å laste ned egenskapfilen, følg disse stegene.
1. Åpne en nettleser og logg inn på kontoen til servicesenteret for programvare
(Software Service Center) på education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Klikk på Installasjon i menyen til venstre.
3. Last ned Settings.properties og deployment.properties filene og pakk dem ut i en
passende mappe på en datamaskin.

Sette miljøvariabler for proxy-servere
Hvis du bruker en proxy-server, må du sette miljøvariablene før du kan bruke TIprogramvaren (ikke påkrevd for enkeltlisenser).
Miljøvariablene peker til proxy-serveren og porten slik at lisensen kan aktiveres.
Sette miljøvariabler for Windows® 10
Følg disse trinnene for å sette miljøvariabler for Windows® 10.
1. Klikk på Start > Kontrollpanel > System.
(Hvis du bruker Windows® 7 eller Windows Vista® og navigerer fra kontrollpanelets
hovedvindu, klikk på System og sikkerhet > System.)
Dialogboksen Systemegenskaper åpnes.
2. Klikk på fanen Avanserte systeminnstillinger.
3. Klikk Miljøvariabler.
Dialogboksen Miljøvariabler åpnes.
4. Klikk på Ny i feltet Systemvariabler.
Dialogboksen Ny systemvariabel åpnes.
5. Skriv inn TI.HttpsProxy i feltet Variabelnavn.
6. I feltet Variabelverdi, skriv inn <proxy IP address or host>:<proxy
port>

7. Klikk på OK for å lukke åpne dialogbokser og kontrollpanelet.
Sette miljøvariabler for Mac®
Miljøvariablene på en Mac® må angis i filen environment.plist.
Variablene må spesifiseres ved bruk av følgende syntaks:
TI.HttpsProxy=<proxy IP address or host>:<proxy port>

Komme i gang: Installasjon og aktivering av TI-programvare

3

For eksempel:
TI.HttpsProxy=www.proxyserver.com:8080

Se dokumentasjon fra Apple® for mer informasjon om instilling av miljøvariabler i filen
environment.plist.

Bruke distribusjonsverktøy
Du kan distribuere programvaren til datamaskiner ved bruk av ulike
distribusjonsverktøy. For instruksjoner om bruk av et distribusjonsverktøy, se
dokumentasjonen for verktøyet. Texas Instruments anbefaler ikke spesifikke produkter.
Hvis du har problemer med å distribuere TI-programvaren, gå til Software Service
Center på education.ti.com/go/softwarecenter. Du kan også kontakte TI-Cares på
1.800.TI.CARES eller ti-cares@ti.com.
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Installere TI-Admin programvaren
TI-Admin-programvarepakken inkluderer følgende hjelpefunksjoner som må være
installert på lisensservice-maskinen for medvirkende lisenser og skoleadministrerte
lisenser:
•

TI-Admin Activation Wizard

•

Lisensservice

•

WlmAdmin applikasjon

Følg disse trinnene for å installere TI-Admin-programvaren.
1. Dobbelklikk på TI-Admin file for å begynne installasjonsprosedyren.
Dialogboksen Velkommen til aktiveringsveiviseren åpnes.
2. Følg instruksjonene i installasjonsprogrammets dialogbokser for å fullføre
installasjonen.
Aktiveringsveiviseren installeres slik at lisensservicemaskinen kan aktiveres.
Se avsnittet Aktivere samlelisenser og skoleadministrerte lisenser i kapitlet Aktivere
lisenser for informasjon om aktivering av lisenstjenesten.

Installere TI-Admin programvaren
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Installerer TI-programvaren
For å installere og distribuere TI-programvaren, følg prosedyren i dette kapitlet.
Les gjennom kapitlet Komme i gang før du starter installasjonsprosedyren.

Installere og distribuere programvaren
Hvis du bruker en samlelisens eller skoleadministrert lisens, kontroller at du har
installert TI-Admin-programvaren. Se Installere TI-Admin-programvaren for mer
informasjon.
Følg disse trinnene for å installere og distribuere TI-programvaren.
1. Last ned og lagre filene, settings.properties og deployment.properties. Du finner
mer informasjon på Innhente egenskapsfiler.
2. Åpne innstillingsfilene ved bruk av et tekstredigeringsprogram som ikke
formaterer, som Notisblokk (Notepad) for Windows® og TextEdit for Mac®.
3. Ved bruk av beskrivelsene av alternativene og verdiene i innstillingsfilene, angi
verdiene som gjelder for installasjonen.
Merk: Hvis du bruker en medvirkende lisens eller en skoleadministrert lisens, må
settings.properties filen som et minimum inneholde en verdi i license.server for å

sikre at datamaskiner som kjører TI-programvaren er konfigurert til å få tilgang til
lisenstjenesten.
For mer informasjon, se Vedlegg B: Innstillingsfiler Alternativer.
4. Lagre hver innstillingsfil.
5. Distribuer programvaren ved bruk av valgt plattform eller ønsket prosess, eller du
kan også kjøre installasjonsprogrammet og følge anvisningene i veiviseren.
Merk: Innstillingsfilen bør være plassert i samme mappe som TI-installasjonsfilen

(.exe, .msi, or .pkg).
Hvis en deployment.properties -fil som inneholder en verdi for license.number blir
distribuert med TI-installatøren, forsøker installasjonsprogrammet automatisk å
aktivere lisensen i bakgrunnen. Denne prosessen kan ta opptil 10 minutter og
krever tilgang til internett på klientmaskinen på tidspunktet for distribusjonen.

6

Installerer TI-programvaren

Aktivere lisenser
Bruk prosedyrene som beskrives i dette kapitlet for å aktivere programvaren.
Hvis du bruker en proxy-server for en enkeltlisens, volumlisens eller samlelisens, må du
angi miljøvariablene før lisensen kan aktiveres. I kapitlet Komme i gang, se Sette
miljøvariabler for proxy-servere.

Aktivere enkeltlisenser og volumlisenser
Dette avsnittet beskriver hvordan du aktiverer en enkelt- eller volumlisens manuelt
med et lisensnummer og Internett-tilkobling.
1. Åpne TI-programvaren.
Dialogboksen Velkommen til aktiveringsveiviseren åpnes.
2. Følg anvisningene i veiviseren for å fullføre aktiveringen.
Merk: Hvis du kopierer lisensnummeret, kan du lime inn hele nummeret ved å
plassere markøren i det første feltet til venstre og klikke på Ctrl + V (Mac®: “ + V).

Dialogboksen Aktivering fullført åpnes.
3. Velg ett av disse alternativene:
•
•

For å starte TI-programvaren, klikk på Neste.
Klikk på Fullfør for å avslutte veiviseren og bruke programvaren senere.

Aktivere multiaktiveringslisenser
En multiaktiveringslisens aktiverer programvaren via installasjon av en lisensfil.
Informasjon om hvor lisensfilen skal plasseres finnes på produktsiden i servicesenteret
for programvare (Software Service Center).

Aktivere medvirkende lisenser og skoleadministrerte lisenser
Bruk informasjonen i dette avsnittet til å aktivere lisenstjenesten. Når tjenesten er
aktivert, er plasser tilgjengelig for bruk på datamaskinene som kjører TI-programvaren.
Merk: Hvis veiviseren ikke kan fullføre aktiveringen, kan du bli bedt om å fullføre

aktiveringen via Internett på en annen datamaskin.
1. Velg Programmer > TI-verktøy > TI Admin > Aktiver TI programvare (Windows®),
eller gå til /Applikasjoner og dobbeltklikk på TI-Admin (Mac®).
Dialogboksen Velkommen til aktiveringsveiviseren åpnes.
2. Følg anvisningene i veiviseren for å fullføre aktiveringen.
Merk: Hvis du kopierer lisensnummeret, kan du lime inn hele nummeret ved å
plassere markøren i det første feltet til venstre og klikke på Ctrl + V (Mac®: “ + V).

Dialogboksen Aktivering fullført åpnes.
3. Velg ett av disse alternativene:

Aktivere lisenser
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For å installere en annen lisens, klikk på Neste.
Klikk på Fullfør for å lukke veiviseren.
For å administrere plassene, velg Start WLMadmin i dialogboksen «Aktivering
fullført».

Aktivere lisenser

Vedlegg A: Lisenstyper og vilkår
Type lisens og lisensvilkår avhenger av hvilken TI-programvare du kjøper, hvor mange
brukere (plasser) du trenger, samt fleksibiliteten du trenger for flere brukere.
Kravene til tilkobling og skolens nettverk og Internett varierer, avhengig av aktiveringsog lisenstypen.

Lisenstyper
Følgende er typer TI-programvarelisenser.
Enkeltlisenser
En enkeltlisens er gyldig for TI-programvaren som er installert på en enkelt
datamaskin. Den aktiveres når du begynner å bruke programvaren.
Det er nødvendig med en Internett-tilkobling for å aktivere lisensen.
Volumlisenser
En volumlisens er en flerbrukerlisens som gir bruk av TI-programvaren på en bruker- og
datamaskinbasis.
Det er en enkelt lisens som administrerer en samling av plasser. Antallet plasser er
angitt ved kjøpstidspunktet. Samlingen kan deles inn i flere lisensnumre, så som tre
numre, hvor hvert nummer administrerer 10 plasser, i en 30--plassers volumlisens.
TI-programvaren installeres på hver datamaskin i puljen. Lisensnummeret lagres
på datamaskinen som standardinnstilling, og aktiveres når TI-programvaren åpnes på
den maskinen.
Det er nødvendig med en Internett-tilkobling for å aktivere lisensen.
Medvirkende lisenser
En samlelisens er et enkelt lisensnummer som installeres på lisenstjenestedatamaskinen som kjører TI-Admin-programvaren og som brukes til å administrere
plassbruk.
Med en medvirkende lisens kan TI-programvaren installeres på alle skolens
datamaskiner og brukes når en plass er ledig:
•

Når en bruker åpner programvaren, tildeler lisenstjenesten en ubrukt plass til
brukeren.

•

Når brukeren lukker programvaren, blir plassen returnert til samlingen.

Denne prosessen anvendes for det maksimale antallet plasser som ble spesifisert ved
kjøpstidspunktet.
Det er nødvendig med en Internett-tilkobling for å installere og aktivere TI-Admin
programvaren på lisenstjenestemaskinen. Datamaskinene som kjører TI-programvaren
må være sammenkoblet gjennom skolens nettverk til lisenstjenestemaskinen for å
kunne administrere plasser.

Vedlegg A: Lisenstyper og vilkår
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Fleraktiveringslisens
En fleraktiveringslisens er en flerbrukerlisens som gir bruk av TI-programvaren på en
bruker- og datamaskinbasis.
Lisensen leveres i en fil som er plassert et spesifikt sted på datamaskinene som har
programvaren installert.
Filen brukes til å aktivere programvaren, og brukerne mottar ikke et lisensnummer.
For datamaskiner som kjører TI-programvaren er det ikke nødvendig med tilkobling til
internett eller skolens nettverk. Programvaren kan installeres via harddiskavbilding
eller andre utrullingsmetoder.
For multiaktiveringslisensen må programvaren på alle datamaskinene aktiveres
regelmessig:
•

Lisensen kan kjøpes som kontinuerlig (fornyes for en ny tidsperiode uten
tilleggskostnader), eller den kan kjøpes som et ikke-fornybart abonnement.

•

Ved fornyelse av abonnement genereres en ny lisensfil som må aktiveres på
datamaskiner som kjører TI-programvaren.

Skoleadministrerte lisenser
Den skoleadministrerte lisensen er en flerbrukerlisens som gir bruk av TI-programvaren
på en bruker- (lærer eller elev) og datamaskinbasis.
Skoleadministrerte lisenser administreres sentralt og aktiveres på
lisenstjenestemaskinen som er tilkoblet skolens nettverk.
Når en bruker åpner programvaren, kan den kjøres hvis disse kravene til tilkobling er
innfridd:
•

Datamaskinen er tilkoblet lisenstjenestemaskinen, og det er tilgjengelige plasser.

•

Datamaskinen er ikke tilkoblet nettverket, men har vært tilkoblet
lisenstjenestemaskinen i løpet av de siste 30 dagene.

Det er nødvendig med en Internett-tilkobling for å installere og aktivere TI-Adminprogramvaren på lisenstjenestemaskinen. Datamaskinene som kjører TI-programvaren
må være sammenkoblet gjennom skolens nettverk til lisenstjenestemaskinen for å
kunne administrere plasser.
Programvare kan installeres på datamaskiner som kjører TI-programvaren via
harddiskavbilding eller andre distribusjonsmetoder.
For den skoleadministrerte lisensen aktiveres lisenstjenesten regelmessig:
•

Lisensen kan kjøpes som kontinuerlig (fornyes for en ny tidsperiode uten
tilleggskostnader), eller den kan kjøpes som et ikke-fornybart abonnement.

•

Ved fornyelse av abonnementet genereres et nytt lisensnummer som må aktiveres
på lisenstjenestemaskinen.
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Krav til tilkobling for lisenstyper
Følgende tabell oppsummerer kravene til tilkobling for datamaskiner som kjører TIprogramvaren eller den lisensadministrerte programvaren.
Lisenstype:

Er det nødvendig med
Internett-tilkobling for
aktivering?

Uten
tilkobling til
nettverket?

Hvor lenge uten
tilkobling til
nettverket?

Enkelt

Ja

Ja

Varighet for full lisens

Volum

Ja

Ja

Varighet for full lisens

Samle

Bare for lisenstjeneste

Manuell
begrensning

Låneperiode
(justerbar)

Multiaktivering

Nei

Ja

Varighet for full lisens

Skoleadministrert

Bare for lisenstjeneste

Automatisk
begrensning

30 dager fra siste
lisenstjenestetilkobling

Lisensbetingelser for bruk av programvare
For lisenser er vilkårene for bruk av TI-programvaren spesifisert:
•

Abonnement. Et abonnement er gyldig for en begrenset tidsperiode. Tidsperioden

kan være en viss varighet eller være definert med en sluttdato.
•

Kontinuerlig lisens . En kontinuerlig lisens er gyldig for en ubegrenset tidsperiode.

Visse lisenstyper kan det være nødvendig å fornye og reaktivere regelmessig.
•

Prøvelisens . En prøvelisens er gyldig i prøveperioden som er oppgitt i

programvaren. Det er ikke nødvendig med et lisensnummer.

Vedlegg A: Lisenstyper og vilkår
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Vedlegg B: Alternativer egenskapsfil
Dette vedlegget oppsummeres alternativene for filene innstillinger.egenskaper og
distribusjonsegenskapsfiler.
Merk: Påse at du laster ned de siste egenskapsfilene som inkluderer de gjeldende

alternativene.

Alternativer innstillinger.egenskapsfiler
Sekund

Aksepterte
verdier

Kommentar

allow.analytics

Sann/Usann

Aktiverer (sann) eller deaktiverer
(usann) automatisk innsamling av
anonym informasjon om produktbruk og
pålitelighet. Brukeren kan når som helst
aktivere eller deaktivere analyse via
Hjelp-menyen. La denne verdien stå
tom for å vise brukeren en dialogboks
til ved første oppstart av programvaren.

allow.subscription.warnin
g

Ja/Nei

Aktiver for å tillate brukeren om å bli
advart av ventende lisensutløp.
Merk: Denne innstillingen gjelder kun
for abonnementslisenser.

max.days.borrow.license

1 – 365

Tid (i dager) som brukeren er tillatt å
låne en lisens ved bruk av en
samlelisens som har aktivert låning.
Merk: Denne innstillingen gjelder kun
for samlelisenser.

allow.license.borrow

Ja/Nei

Aktiver for å tillate låning av lisens
(lokal lisens) ved bruk av en samlelisens
som har aktivert låning.
Merk: Denne innstillingen gjelder kun
for samlelisenser.

subscription.warning.days

1 – 31

Tid (i dager) før utløp av lisens som
bruker blir gitt advarsel.
Merk: Denne innstillingen gjelder kun
for abonnementslisenser.

subscription.warned.alrea
dy

Sann/Usann

Aktiver for å skjule advarseldialogen
som viser gjenværende aktiv tid for en
abonnementlisens.
Merk: Denne innstillingen gjelder kun
for abonnementslisenser.
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Sekund

Aksepterte
verdier

Kommentar

license.server.3

Vertsnavn
eller IPadresse

Styrer TI-programvaren til en tertiær
lisenstjenestemaskin for sjekk av lisens.
Merk: IP-adressen må være IPv4.
Merk: Denne innstillingen gjelder kun
for samlelisenser og skoleadministrerte
lisenser.

license.server.2

Vertsnavn
eller IPadresse

Styrer TI-programvaren til en sekundær
lisenstjenestemaskin for sjekk av lisens.
Merk: IP-adressen må være IPv4.
Merk: Denne innstillingen gjelder kun
for samlelisenser og skoleadministrerte
lisenser.

allow.auto.upgrade

Sann/Usann

Når satt til JA, tillates automatiske
oppdateringer av Texas Instruments
programvare på datamaskiner som
kjører TI-programvaren. Meldinger om
tilgjengelige programvareoppdateringer
blir sendt datamaskinen(e).
For å motta meldinger må brukeren ha
tilgang til Internett, og port 80 må
være åpen.

license.server

Vertsnavn
eller IPadresse

Styrer TI-programvaren til en
lisenstjenestemaskin for sjekk av lisens.
Merk: IP-adressen må være IPv4.
Merk: Denne innstillingen gjelder kun
for samlelisenser og skoleadministrerte
lisenser.

license.number

Fylt ut
automatisk

Viser lisensnummeret brukt til å
aktivere programvaren. Gyldig for
enkle- og volumlisenser.

preferred.hosts

Semikolon (;)
avgrenset
sett av
<Hostname
or IP
address>:
<port>

Gir administratorer mulighet til å
spesifisere verten(e) for forespørsel om
tilgjengelige klasser når multikasting er
deaktivert på nettverket.
Merk: Dette alternativet brukes bare
for programvarene TI-Nspire™ Student
Software og TI-Nspire™ CAS Student
Software.

Vedlegg B: Alternativer egenskapsfil
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Sekund

Aksepterte
verdier

Kommentar

database.path

En Unix, UNC
eller
Windows
filbane. Disse
banene kan
bruke
miljøvariable
r, men vil
ikke fungere
med tilde (~)
tegnet.

Tillater administratoren å sette banen
som programvaren kontrollerer for en
database i oppstart. Ved å sette denne
egenskapen deaktiverer brukerens
mulighet til å endre databasebanen i
programvaren.
Merk: Denne innstillingen gjelde kun
for programvarene TI-Nspire™
Navigator™ Teacher Software og TINspire™ Navigator™ NC Teacher
Software.
Merk: Texas Instruments anbefaler at
denne banen settes til en lokal
filsystembane.

testmode.configurations

<Configuratio
n Name>
[XXXX-XXXX].
Maksimal
tillatt
navnelengde
er 32 tegn.
Spesialtegn
er ikke
gyldige.

Lar administratoren spesifisere opptil ni
testmoduskonfigurasjoner.
Akseptert format for én konfigurasjon:
testmodus.konfigurasjoner=<Configurati
on Name>[XXXX-XXXX]
Akseptert format for flere
konfigurasjoner:
testmodus.konfigurasjoner=<Configurati
on Name 1>[XXXX-XXXX],<Configuration
Name 2>[XXXX-XXXX],...,<Configuration
Name 9>[XXXX-XXXX].
Merk: Dette alternativet brukes bare
for programvarene TI-Nspire™ Student
Software og TI-Nspire™ CAS Student
Software. Beregn testkode ved å bruke
«Velg test.modusbegrensninger ...» i TINspire™ Student Software eller TINspire™ CAS Student Software.

distribusjon.egenskapsfiler alternativer
Sekund

Aksepterte
verdier

Kommentar

deploy.log.dir

En gyldig Unix,
UNC eller
Windows
filbane.

En tom fil blir opprettet umiddelbart etter
aktivering. Filnavnet indikerer om
aktiveringen har vært vellykket eller ikke
ved bruk av følgende format:<AppName><Success/Failure>-<Host name>-<Date>-
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Sekund

Aksepterte
verdier

Kommentar

<Time>.log
Hvis for eksempel TI-Nspire™ CAS Teacher
Software ble riktig installert på
ClassDesktop01-datamaskinen den 15. august
2011, kl. 14.30, vises denne oppføringen:
TINspireCASTeacherEdition-SuccessClassDesktop01-20110815-1430.log
license.number

Gyldig 31sifret
lisensnummer.

Lisensnummer til TI-programvaren som skal
aktiveres på klientmaskinene.
Lisensnummeret må inneholde bindestreker.

activation.time.limit

1-600

Når AKTIVER er satt til JA, velger
programvaren en tilfeldig verdi mellom 1 og
den spesifiserte verdien, for å vente før
forsøket av aktiveringsvolum og mellom
forsøk. På denne måten forhindres det at et
stort antall klienter forsøker å kommunisere
med aktiveringsserveren samtidig.
Systemet prøver automatisk å aktivere opptil
tre ganger.

Vedlegg B: Alternativer egenskapsfil
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Generell informasjon
Hjelp på nettet (online)
education.ti.com/eguide
Velg ditt land for mer produktinformasjon.

Kontakt TIs brukerstøtte
education.ti.com/ti-cares
Velg ditt land for tekniske og andre støtteressurser.

Service og garantiinformasjoner
education.ti.com/warranty
Velg landet ditt for informasjon om lengden og vilkårene for garantien eller om
produkttjenester.
Begrenset garanti. Denne garantien påvirker ikke dine lovmessige rettigheter.
Texas Instruments Incorporated
12500 TI Blvd.
Dallas, TX 75243
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