
 

Installation af TI-Nspire™ CX /CX CAS volumenlicens  
 
Følgende isse anvisninger gælder fra det øjeblik, hvor der modtages en e-mail med 
oplysninger og links til et antal bestilte elevprogrammer (TI-Nspire CX CAS 
elevprogrammer).  
(e-mailen sendes fra følgende e-mailadresse: tieducation@flexnetoperations.com med 
”emnet: Texas Instruments Software Order Information”). 
Bemærk: E-mailen indeholder et link til vores ”Software Service Center”, hvor du kan 
oprette et eller flere licensnumre for programmet. E-mailen indeholder også et ”Claim 
number” d.v.s brugernummer, som kræves for at begynde installationsprocessen. 
 
 
Hent og opret licensnummer til programmerne. 
 
1. Log ind på Software Service Center  

Bemærk: Vær opmærksom på, at der er valgt ”Danmark” inden du logger ind. Ses i kolonnen til venstre.  
 
https://tieducation.subscribenet.com/control/txni_da/login  
 
(Bemærk: For at kunne logge ind på siden, skal du først 
have oprettet et brugernavn og en adgangskode. Når du har 
oprettet et brugernavn og en adgangskode, skal du sørge 
for at gemme email adresse/adgangskode,  til næste gang 
du logger ind). 
 
 
 
 
 
 

2. På skærmbilledet ”Software Service” klikkes der på  

”Indløs Claim-nummer”  
(findes til venstre på skærmen).  

 
 
 
 
3. Indtast det brugernummer du fik i bekræftelsesmeddelelsen, og klik på ”Indløs”.  

[Skærmbilledet for licensaftale vises]  
 
 

4. Klik på ”Accepter”.  
[Siden, der viser at ”indløsningen  af  brugernummeret er gennemført, vises]  



 

 
  

5. Bekræft bestillingen med produktnavn, 
licenstype og antal pladser.  

 
6. Klik på ”Administrer licensnumre”.  

[Siden Administrer licensnumre  vises ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Klik på ”Nyt”   og herefter på ”Administrer licens”.   

[Siden ”Alloker aktiveringer” vises]  
 

8. Indtast ”Tildelte aktiveringer” (antal 
licenser) du ønsker at anvende til det 
første licensnummer (hvis du ønsker 
flere licensnumre).  
Eksempel: Hvis du har 10 computere og ønsker, at 
hvert licensnummer skal være unikt, skrives 1 for det 
første licensnummer. Hvis du i stedet ønsker, at alle 
10 skal have samme licensnummer skrives 10.   
 
I næste eksempel har vi valgt 2 computere, der skal aktiveres med samme licensnummer.  
 

9. Indtast dit eget navn, og klik på ”Send”.  I dette eksempel valgte vi ”Elev 1,2”.  
[Siden ”Administrer licensnumre” vises med licensnummeret eller med et link til download af licensfilen].  



 

 
 

10. Gentag trin 8 og 9, indtil alle pladser er 
tildelt. 
I næste eksempel vil dette indebære, at der er 8 
tilgængelige pladser til det andet licensnummer.  
 

11. Licensnummeret bruges senere til at 
aktivere programmet på computerne.  
 
For at downloade programmet på 
computeren vælges  
”Download den seneste version af din 
software” som ses langt nede på 
siden, og vælg herefter ”Danmark”. 
  
Du kan også give eleverne det direkte 
link til denne download-side og selv 
lade dem downloade programmet på 
deres computere, hvorefter 
programmet aktiveres med det 
licensnummer, de får fra dig.  
(hvis volumenlicensen ikke pakkes  
af IT-afdeligen og ”deploy” fra serveren).  
 

 
 
 
Download programmet til elevens computer: 
 
Her vælges program alt efter hvilket 
operativsystem, der findes på 
computeren. Hvis det er Windows®, 
klikkes der i første række, og hvis det er 
Macintosh® i den anden.  
 
Følg herefter anvisningerne på skærmen. 
 
 

 
 


