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Schemalätt 6.0 Installationsanvisning 

Inledning 
 

Här följer en kort instruktion över hur du som ny kund installerar och aktiverar Schemalätt 6.0. Observera att 

Schemalätt 6.0 är ett Windows program och programmet måste därför installeras på den/de klientdatorer där 

programmet skall användas. Personalarkivet, turarkivet och schemafiler kan dock göras åtkomliga för flera 

användare i ett nätverk genom att de exempelvis placeras på en gemensam filserver.  Se vidare under kapitlet 

Inställningar i Schemalätt 6.0 användardokumentation eller kontakta Vsoft kundsupport. Du hittar Schemalätt 6.0 

användardokumentation här: http://www.vsoft.se/produkter/dokumentation/. 

 

Ny Installation av Schemalätt 6.0 via Internet 

1. Starta datorn 

2. Om du har Windows XP, W7, W8, eller W10 som operativsystem måste du först försäkra dig om 

att du har administratörsrättigheter på den dator som du skall installera programmet på. Detta är 

nödvändigt för att programmet skall kunna installeras fullständigt. Kontakta din IT-support/IT-

leverantör för mer information runt behörigheter. 

3. Starta din Web browser och navigera till: http://www.vsoft.se/produkter/hamta_demoversion/ 

4. Fyll därefter i fälten på sidan (se. bild nedan) och klicka sedan på knappen ”Hämta demoversion”. 

 

 
 

5. Om nedanstående dialogruta visas så klickar du på knappen ”Kör”.  

 

 
 

  

http://www.vsoft.se/produkter/dokumentation/
http://www.vsoft.se/produkter/hamta_demoversion/


 

2 
 

6. Följande dialogruta visas. Klicka på knappen ”Nästa” 

 

 
 

7. Följande dialogruta visas nu. Här kan du välja var programmet ska installeras på din dator. Vi 

rekommenderar att du installerar programmet i den mapp som installationsprogrammet föreslår. 

Klicka på knappen ”Nästa”. 
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8. Följande dialogruta visas nu. Klicka på knappen ”Installera” för att slutföra installationen. 

 

 

Aktivering av programmet 

 
Licensformen för Schemalätt 6.0 är abonnemang vilket kan jämföras med att våra kunder hyr programmet av oss 

under en förbestämd avtalsperiod, vanligen årsvis. I detta abonnemang ingår fri support och fria uppgraderingar 

under hela avtalsperioden. När programmet har installerats så måste det aktiveras för en avtalsperiod för att 

användaren ska kunna utnyttja programmet. Aktiveringen görs på följande sätt efter att programmet installerats enl. 

tidigare instruktioner i detta dokument: 

1. Starta Schemalätt 6.0 

2. En dialogruta visar nu att detta är en demo version av Schemalätt 6.0. I denna dialog finns ett fält 

med rubriken Serienummer. Detta är ditt personliga serienummer. Baserat på detta serienummer 

ger vi dig en unik aktiveringskod som du sedan använder för att aktivera programmet. 

 

 
 

3. Klicka på länken med rubriken ”Klicka här”.   
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Under förutsättning att du har en fungerande internetanslutning så ska din Web browser startas 

och navigera dig till sidan ”Teckna abonnemang”. Om detta inte fungerar så kan du använda 

följande länk: http://www.vsoft.se/abonnemang/teckna_abonnemang. 

 

 
 

4. Börja med att fylla vilken produkt du avser att aktivera, Schemalätt 6.0 Fullständig- eller 

begränsad version samt avtalsperiod.  

5.  
Skillnaden mellan versionerna kan du läsa om genom att följa denna länk: 

http://www.vsoft.se/produkter/sl6info/jamforversioner). 

6. Kontrollera att fältet ”Serienummer” är ifyllt. Om inte, skriv in ditt serienummer här (se punkt 2 

var du hittar ditt personliga serienummer) . 

7. Fyll sedan i övriga uppgifter. De uppgifter som har * i rubriken är obligatoriska. 

8. Klicka på knappen ”Skicka beställning”. 

9. Du kommer nu att få ett mail med din aktiveringsnyckel skickat till den mail adress som du angivit 

i formulärfältet E-postadress. Observera att det kan ta mellan 30 minuter upp till en arbetsdag att 

få detta mail beroende på när du lägger din beställning. 

10. Skriv in (alternativt kopiera och klistra in) din personliga aktiveringskod i fältet med samma namn i 

dialogrutan och klicka därefter på knappen ”OK”. 

 

http://www.vsoft.se/abonnemang/teckna_abonnemang
http://www.vsoft.se/produkter/sl6info/jamforversioner
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Klicka på ”OK” knappen och svara därefter ”Ja” på frågan om du vill ändra aktiveringskoden. Om 

aktiveringskoden är korrekt så skall en dialogruta visas enl. följande: 

 

 
 

11. Klicka på ”OK” och starta sedan om programmet för att aktiveringen skall träda i kraft. 


