
 

Installation av TI-Nspire™ CX CAS volymlicens  
 
Denna instruktion gäller fr.om att du mottagit ett bekräftelsemejl som innehåller 
information och länkar för era antal beställda elevprogramvaror (TI-Nspire™ CX CAS 
elevprogramvara).  
 
Mejlet är skickat från följande epost adress: tieducation@flexnetoperations.com, med 
texten: ”Texas Instruments Software Order Information” i ämnesraden. 
Notera: Mejlet innehåller länken till vårt ”Software Service Center” där du kan skapa ett 
eller flera licensnummer av programvaran. Brevet innehåller även ett s.k. ”Claim 
number” d.v.s  kravnummer som du kommer att behöva vid installationsprocessen. 
 
 
Hämta och skapa licensnummer till elevprogramvarorna. 
 
1. Logga in på Software Service Center  

Notera: Innan du loggar in så var noga med att du har valt ”Sverige” som syns i den vänstra  kolumnen.  
 

https://tieducation.subscribenet.com/control/txni_sv/login  
 
(Du måste ha skapat ett användarnamn och lösenord innan, för att 
kunna logga in på centret. Om du skapar användarnamn och 
lösenord så var noga med att spara användarnamn/lösenord inför 
nästa gång du måste logga in). 
 

 
 
 
 
2. När du är inne på vår ”Software Service” sida ska du  

klicka på ”Lös in kravnummer” (finns till vänster på  
skärmen).  

 
3. Skriv in kravnumret du har fått i bekräftelse-

meddelandet och klicka ”Lös in”.   
[Sidan för licensavtalet visas]  
(Ibland används även ordet ”inlösen” på webbsidan som betyder samma sak) 
 

4. Klicka på ”Godkänn”.  
[Sidan som visar att mottagandet ”inlösen” av kravnumret lyckades visas]  

 
5. Bekräfta beställningen med produktnamn, licenstyp 

och antal platser.  
 

6. Klicka ”Hantera licensnummer”.  
[Sidan Hantera licensnummer visas ] 
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7. Klicka ”Nytt”  och sedan ”Hantera licens”.   
[Sidan ”Tilldela aktiveringar” visas]  

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Skriv in antalet platser som du vill ska använda  
det första licensnumret (om du vill ha flera licens-
nummer).  
Exempel: Om du har 10 datorer och vill att varje licensnummer ska 
vara unikt skriver du 1 för det första licensnumret. Om du instället 
önskar att samtliga 10 ska ha samma licensnummer så skriver du 
10.  I exemplet brevid har vi valt 2 datorer som ska aktiveras med 
samma licensnummer.  
 

9. Skriv in ett eget namn och klicka ”Skicka”.  
I detta exempel valde vi ”Elever 1,2”.  
[Sidan ”Hantera licensnummer” visas med licensnumret eller med  
en nedladdningslänk till licensfilen].  

 
10. Upprepa steg 8 och 9 tills alla platser är tilldelade. 

I exemplet brevid skulle det isåfall innebära 8 tillgängliga platser  
för det andra licensnumret.  
 

11. Licensnumret behövs sedan för att aktivera  
programvaran på datorerna.  
 
 
För att ladda ner programvaran på datorn kan du 
välja ”Ladda ned den nyaste versionen av din 
programvara” som syns längst ner på sidan,  
välj därefter ”Sverige” 
  
Du kan också ge eleverna direktlänken för denna  
nedladdningssida, och låta dem själva ladda ner  
programmet på deras dator. Låt dem därefter  
aktivera programvaran med det licensnummer de  
får från dig.  

 
 
 
 
 
 



 

Ladda ner programvaran till elevens dator: 
 
I detta exempel laddas programvaran ner till den dator som besöker denna sida på 
nätet. 
 
Här väljer du programvara efter vilket 
operativsystem datorn har. Om det är 
Macintosh®  så klickar du på första 
raden och om det är Windows® den 
andra. Följ därefter instruktionerna på 
skärmen. 
 
 
 
 
 
Aktivering av programvaran: 
 

När nedladdingen av programvaran är klar, bör  
ikonen för programvaran finnas på datorns  
skrivbord. 
   
Klicka på ikonen för att starta upp programmet.  
Första gången du gör det kommer följande fönster 
visas. Önskar du aktivera programvaran väljer du här 
första alternativet och klickar på ”Nästa”. 
(Om du istället önskar använda programvaran som en  
demo-version under 30 dagar väljer du det andra alternativet). 
 
 
 
 
Fönstret för ”Aktivera din programvara” visas.  
Knappa här in ditt licensnummer och klicka sedan på 
”Nästa”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Fönstret för Licensavtal visas. För att kunna gå vidare 
med aktiveringen krävs att du accepterar detta, och 
klickar på ”Aktivera”. 
 
 
 
 
Grattis, aktiveringen och installationen är nu klar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ytterligare frågor: 
 
Om du har ytterligare frågor vad gäller installation av programvaran kan du beskriva 
ditt problem på detta online formulär, så kontaktar vårt supportcenter dig via telefon 
eller epost, beroende på vad du önskar. (engelskt tal och skrift) 
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