
 

Administration af licenser fra Dictus ApS 

 
Alle Dictus brugere har fået tilsendt en e-mail med ordrebekræftelse, link til download af 
programmet samt en licensnøgle. E-mailen indeholder også et link, login og password til 
en hjemmeside på internettet, hvor man kan administrere sine licens(er).  
 
Administrationssiden er hovedsageligt ment som en hjælp til brugere eller administratorer 
med mange licenser. Hvis du kun har købt en eller nogle få licenser, vil du næppe have 
brug for at udnytte denne mulighed, og du kan i så fald springe dette dokument over. For 
overskuelighedens skyld inkluderer eksemplerne i dette afsnit kun en eller få licenser. 
 
Uanset om du har købt en enkelt licens eller en multilicens, dvs. mere end en Dictus-
licens, vil du modtage en e-mail som indeholder én enkelt licensnøgle. Bemærk at denne 
licensnøgle fungerer som ”Hoved”-nøgle i den forstand, at den kan aktiveres på samme 
antal computere, som man har købt licens til. Dvs. licensnøglen til en 5-bruger licens kan 
anvendes på op til 5 computere.  
 
Alternativt til at benytte ”Hoved”-nøglen til at aktivere på de fem computere, kan man også 
benytte Administrationssiden til at generere ”Under”- nøgler svarende til det antal Dictus-
licenser man har købt.  
 
Administrationssiden kan anvendes af alle til de-aktivering af licenser. Det kan være 
belejliget, fx hvis en computer går i stykker så man ikke har mulighed for at de-aktivere 
direkte i Kontrolpanelet af programmet. 
  



Brugervejledning 

Når du er logget på hjemmesiden, vises en oversigt over det eller de softwareprodukter du 
har købt, evt. sammen med en beskrivelse af hvert produkt. Endvidere vil der for hvert 
produkt være en knap som giver adgang til at administrere produktets licens(er). 
 
I det første eksempel nedenfor har en person med brugernavnet Jens købt tre produkter: 

 Dictus 4.1 Erhverv 

 Dictus 4.2 Privat 

 SpeechLogic 
 
Når han er logget på, ser han følgende indhold på Administrationssiden:  

 

 

Hvis han klikker på Administrer ud for et af produkterne, vises følgende side: 
 

 
 
Hvis han her klikker på Tilbage, kommer han tilbage til oversigten der viser det 
softwareprodukt, han har købt. 



Knapperne Genopfrisk siden og Skjul inddragede licensnøgler forklares senere. 
 
Lige under de tre knapper kan man se brugernavnet for licensejeren (i dette tilfælde 
Jens@dictus.dk) og at produktet han kan administrere, er en Dictus 4.1 Erhverv licens. 
I linjen lige under overskriften Licensværktøj kan man se licensnøglen som han også har 
modtaget per e-mail. Dette er ”Hoved”-nøglen. 
 
Nederst under knappen Tilføj ny bruger kan man se at der er 1 ledig licens. 
 
 
Aktivering af ”Hoved”-nøglen / oprettelse af ”Under”-nøgle 
Når Jens vil tage den ledige licens i brug, har han i princippet valget mellem to måder at 
gøre dette på: 

1. automatisk ved at bruge ”Hoved”-nøglen, når han aktiverer Dictus på en computer, 
eller 

2. manuelt fra Administrationssiden ved at klikke på knappen Tilføj ny bruger og 
oprette en ”Under”-nøgle. 

 
Anbefalinger: 
Ved enkelt-licenser: Anbefaler vi at du bruger den automatiske tilgang, og at du normalt 
kun bruger Administrationssiden til at administrere licenser, der allerede er taget i brug. 
Den automatiske aktivering består ganske enkelt i at du bruger ”Hoved”-nøglen, som du 
modtog per e-mail, når du skal aktivere Dictus fra Kontrolpanelet i programmet. Herved 
registreres automatisk en række oplysninger på Administrationssiden som vist i eksemplet 
for Jens nedenfor:  
 
Ved fler-bruger licenser: Hvis man har en flerbrugerversion og udleverer licensnøgler til 
andre personer, så anbefaler vi at benytte ”Under”-nøgler. Så undgår man at udlevere 
”Hoved”-nøglen med risiko for misbrug. Desuden kan ”Under”-nøgler ikke anvendes efter 
de-aktivering og det kan være hensigtsmæssigt at inddrage nøgler, hvis nogle personer 
skal ophøre deres brug af Dictus (fx hvis en elev går ud af skolen og bør returnere sin 
licens). Herved bevarer man alle de licenser man har indkøbt. 
 

 
 
Felterne fornavn, efternavn og kontakt-e-mail er automatisk blevet udfyldt med køberens 
fornavn, efternavn og e-mail-adresse når Dictus bliver aktiveret med ”Hoved”-nøglen. Man 
kan ændre informationen i disse tre felter ved at klikke på Rediger og skrive den nye 
information man ønsker i felterne. Ved manuel oprettelse af ”Under”-nøgler skal man selv 
udfylde samme informationer (beskrives nedenfor). 
 
Computernavn hentes automatisk fra den computer som Dictus er aktiveret på. 
Licensnøglen er automatisk genereret. Det er den der er i brug på computeren, hvor 
Dictus er aktiveret. Om aktiveringsnøglen gælder det samme. Aktiveringstidspunkt viser 
det tidspunkt hvor Dictus blev aktiveret på den pågældende computer. På tilsvarende 
måde viser Deaktiveringstidspunkt hvornår Dictus blev deaktiveret. Hvis Dictus er aktivt, er 
feltet tomt.  



 
Deaktivering af licensnøglen 
Der kan være forskellige grunde til at man gerne vil de-aktivere Dictus licens – fx hvis man 
vil flytte sin licens til en anden computer.  
BEMÆRK: ”Under”-nøgler kan ikke gen-aktiveres. 
 
Der er to muligheder for deaktivering: 

1. Man kan deaktivere licensen via Dictus-Kontrolpanet som beskrevet i 
Brugervejledningen (under menupunktet Filer / Deaktiver). Derved inddrages 
licensen, og man kan nu anvende ”Hoved”-nøglen igen når man skal aktivere 
Dictus på sin nye computer. 

2. Den anden mulighed er fra Administrationssiden at inddrage den licens, der er i 
brug, ved at klikke på Inddrag licensnøgle (yderst til venstre). Denne 
fremgangsmåde er nyttig hvis fx en computer er gået i stykker, uden at man fik 
deaktiveret Dictus først. Herefter kan ”Hoved”-nøglen anvendes igen, og man kan 
derfor indsætte den i aktiveringsfeltet i Dictus-vinduet på sin nye computer. Eller 
man kan oprette en ny ”Under”-nøgle. 

 
Hvis man har Administrationssiden åben i en browser mens man aktiverer eller deaktiverer 
sin licens i Dictus-Kontrolpanelet, er man nødt til at klikke på knappen Genopfrisk siden for 
at få vist de seneste ændringer. 
 

 
 
Når en licens er inddraget, kan man selv vælge om den skal vises på hjemmesiden eller 
ej. Hvis man klikker på knappen Skjul inddragede licensnøgler, vises kun licensnøgler der 
ikke er inddraget. Samtidig ændrer teksten på knappen sig til Vis inddragede licensnøgler 
(se figuren nedenfor). Man kan altså altid vælge at se de inddragede licensnøgler igen.  
 
Oprettelse af ”Under”-nøgler 
Ved manuel oprettelse af en ny bruger klikker man på knappen Tilføj ny bruger. Bemærk 
at denne knap kun er synlig når antallet af ubrugte licensnøgler er større end nul, dvs. når 
”Hoved”-nøglen stadig er i stand til at generere en ny licensnøgle. Ved klik på Tilføj ny 
bruger vises følgende. 

 

 

 



Bemærk at kun licensnøglefeltet (”Under”-nøgle) er udfyldt automatisk. De tre felter 
fornavn, efternavn og kontakt-e-mail er tomme og parate til at blive skrevet i. Når de er 
udfyldt skal man klikke på Tilføj for at tilføje og gemme informationen om den nye bruger.  
 
Når man efterfølgende vil aktivere Dictus på en computer, skal man nu bruge den ”Under”-
nøgle der er vist i licensnøglefeltet (og altså ikke hovednøglen). Når Dictus aktiveres, 
udfyldes de resterende felter (computernavn, aktiveringsnøgle og aktiveringstidspunkt) 
automatisk.  Deaktiveringstidspunkt udfyldes kun, når Dictus deaktiveres. 
 


