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LMS 

• Mjukvarulicens ersätter portlock 

• Ändring av licensieringsmetod är nödvändig av flera olika skäl, bl.a. 

• Ett portlock ger inte möjlighet att licensiera tillräckligt många mjukvaror och optioner 

• EID (EntitlementID) ger rätt till olika mjukvaror och optioner 

• EID hanteras av mjukvaran CLM 

• EID kan användas med PC-DMIS 2013 och senare 

• Licensinformation ligger på en licensserver, tillgänglig över internet 

• LMS-licenser levereras med ny utrustning och vid beställning av SMA 
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LMS - Licenstyper 

• Nodlåst EID – för PC-DMIS 2013 och senare 

• DUAL – Portlock och EID (EID kräver portlock med särskilt nummer. Gamla 

och nya versioner av PC-DMIS kan användas på datorn.) 

• Flytande – EID ligger på lokal licensserver (kundens egen server) 
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LMS – Nodlåst, vanligast 

• Nodlåst 

• EID (licenskod) på klient 

• Licensinnehållet finns lagrat på licensserver hos Hexagon 

• Kopplas till datorn där den installeras 

• Kan re-hostas (flyttas till annan dator), detta kräver kontakt med Hexagon. 

• Om datorn är spärrad mot internet kan proxyserver användas för kontakt med 

licensservern, finns även alternativ process med e-post 

• Mjukvaran (PC-DMIS, DataPage, senare versioner) kontaktar licensservern med 

jämna mellanrum och frågar efter uppdatering av licensen (SMA). 

 Klient med EID Licensserver 

Hexagon 
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LMS - DUAL 

• Nodlåst EID och Portlock 

• Funktion som nodlåst EID men kräver ett portlock med specifikt nummer. 

• Portlock ger möjlighet att köra äldre versioner frikopplat från EID. 

• Portlock kan användas på annan dator för att köra äldre versioner 

 

 

 

Klient med EID och portlock  

Licensserver 

Hexagon 
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LMS - flytande 

• Flytande 

• EID(er) på lokal licensserver (kundens egen) 

• Licensserver i kontakt med Hexagon licensserver 

• Licens lånas av klienter 

• Kräver ständig förbindelse mellan klient och kundens licensserver 

• Licensservern kan vara på en virtuell maskin (måste beställas särskilt för det) 

 

Klient1 Licensserver 

Hexagon 

Licensserver 

Kund med ett eller flera EID:s Klient2 
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LMS, fördelar 

• Högre säkerhet 

• Om datorn går sönder eller blir stulen anmäler man detta till Hexagon, EID markeras som 

’utgånget’ i databasen, nytt EID utfärdas – kan gå på några timmar 

• Smidigare hantering för att skapa licenser 

• Optionerna i PC-DMIS (många) är kopplade till artikelnumren i prislistan i affärssystemet, 

ingen risk för fel när licensinnehållet skapas 

• Förenkla lån/test/kortidshyra av licenser 

• Optioner kan lånas ut och ”själv-dör” 

• Enklare att aktivera ett köpt SMA (om internetuppkopplad) 
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Liten ordlista 

• LMS – License Managing Software, mjukvarulicens, allmänt begrepp. 

• CLM – Client License Manager 

• CLMTools – programvara hanterar licenserna på din dator. 

• EID – Entitlement ID, produktnyckel eller licensnyckel. 

• Product – mjukvara eller option som licensieras med ett EID. 

• SMA – Software Maintainence Agreement, support och uppgraderingsavtal. 

• FNO – FlexNetOperations (benämning på licensserver) 
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Att flytta en programlicens mellan datorer 

• Om du flyttar ditt hårdvarulås mellan olika datorer kan det vara ett skäl till att 

avvakta med att aktivera din LMS-licens. Det rör oftast licenser för: 

• Portabel utrustning (Armar och Trackers) 

• PC-DMIS Offline som flyttas mellan olika datorer 

• DataPage+ som flyttas mellan olika datorer 

• Om du väljer att avvakta med uppdateringen till LMS, tänk då på följande: 

• För att avvakta med uppdateringen till LMS, låt helt enkelt bli att aktivera LMS-licensen. 

• Då fortsätter du att använda ditt hårdvarulås på vanligt sätt. 

• Du kan fortsätta att använda den programversion du kör, och installera servicepackar för den. 

• Du kommer inte att kunna uppdatera till nyare version än vad ditt hårdvarulås tillåter. 

• Kommer LMS-licenser att kunna flyttas mellan datorer?  

• Ja, i PC-DMIS 2015.1 

• Funktionen kallas lån (borrowing). En licens kan lånas ut från en dator till en annan. 
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Olika licenstyper 

 

 
Mjukvara Portlock Nodlåst EID DUAL Flytande 

PC-DMIS Online 
 

 

PC-DMIS Offline 

PC-DMIS Planner 

DataPage 
 

 

WebReporter 

1/ Portlock stöd upphör (Leverans av nya licenser och SMA från 03-2015, tekniskt stöd från 2016) 

2/ Portlock avsett för versioner äldre än 2013 

3/ Pristillägg för uppgradering till flytande 

4/ PC-DMIS Planner kommer att ersättas av PC-DMIS Offline Planner (ännu inte färdig) 

5/ WebReporter har flytande licensiering av klienterna, licensieras som antal samtidiga klienter kopplade mot Webb-tjänsten. 
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1 

4 
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När LMS levereras vid beställning av SMA 

• När du beställt SMA levereras det som ett EID istället för en uppdatering till ditt 

portlock 

• Det EID du får ger tillfällig tillgång (60 dagar) till den programvara som licensierats. 

• När du aktiverar ditt EID behöver du returnera ditt portlock (hårdvarulås) till oss 

(om inte licensen är av typen DUAL) 

• När vi fått ditt portlock uppdateras ditt EID från tillfälligt till permanent. 

• Det EID du installerat behöver uppdateras från tillfälligt till permanent, vilket sker 

när licensieringsprogramvaran kontaktar licensservern. 

• Kontakten sker automatiskt om din dator har tillgång till internet och du kör PC-DMIS 2014.1 

eller senare. 

• Om du har en äldre version av PC-DMIS eller DataPage utför du processen manuellt i 

CLMTools 

• Om din dator saknar tillgång till internet behöver du genomföra uppdateringen med offline 

metoden (i CLMTools). 
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Byta från portlock till EID (eller DUAL) 

• Du har fått ett EID istället för en uppdatering till ditt portlock 

• CLM programvara installeras tillsammans med PC-DMIS och DataPage  

• Om du har en gammal version av PC-DMIS eller DataPage kan du behöva uppgradera CLM-programvaran 

• ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Licensing/LMS/CLMTools/ 

• Tidiga versioner av CLM-tools har brister – uppdatera till 1.4 eller senare 

• Öppna CLM programvaran 

• Mata in ditt EID 

• Sök aktiverbara licenser 

• Aktivera licens(er) 

• Alternativt använd offline-aktivering 

• PC-DMIS 

• Ändra licensieringsmetoden i Settings Editor eller i direkt med registereditorn 

• DataPage  

• Avinstallera och installera om DataPage+, välj LMS licens vid installationen (alla inställningar bevaras) 

• Returnera ditt portlock till oss 

• Innan de 60 dagarna gått 

• Leta efter uppdateringar av programlicensen med CLMTools 

 

 

ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Licensing/LMS/CLMTools/
ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Licensing/LMS/CLMTools/
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Offlineaktivering 

• Via mail till licensieringsserver, activation@hexagonmetrology.com 

• CLM-tools innehåller funktioner för offlineaktivering 

• Skicka ett mail med EID till aktiveringsadressen 
• Du får ett mail med en .clmstart fil i retur inom några minuter 

• .clmstart-filen används för att initiera en offlineaktivering av ett speciellt EID på en utvald klient 

• Använd .clmstart-filen i CLM-tools på den klient som ska aktiveras 
• CLM-tools skapar en .clmreq-fil  

• .clmreq-filen är en begäran om att aktivera en licens på den aktuella klienten 

• Skicka .clmreq-filen till aktiveringsservern 
• Tjänsten returnerar en .clmresp fil 

• .clmresp-filen används för att aktivera licensen på den valda klienten 

• Använd .clmresp-filen för att aktivera licensen på klienten 

 

mailto:activation@hexagonmetrology.com
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Internetrestriktioner - LMS Proxy 

• Internetaccess är viktig för att licensiering och uppdateringar ska bli smidiga 

• Ifall det finns restriktioner om internetaccess kan en Proxyserver används 

• Proxyservern ger tillgång till licensservern, fast internet är blockerat i övrigt 

• Konfigureras av IT ansvarig hos kunden (tjänst i kundens brandvägg) 

• Informationen om proxy sparas så att den är tillgänglig för PC-DMIS 

• Det finns stora vinster med att ha tillgång till licensservern 


