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Installera Widgitprodukter 

 
Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk.  
Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): 
 

 SymWriter 2 eller senare 

 First Keys 3.3.18 eller senare 

 Wordlist Manager 

 Tilläggspaket för andra språk 

Widgit tillhandahåller installationer både som .exe och som MSI-paket för ovanstående produkter. Vi 

rekommenderar att man använder .exe för lokala installationer och MSI-paket för 

nätverksinstallationer.  

Vi rekommenderar inte att man använder installationer av typ .exe för nätverksinstallationer 

eftersom de inte stödjer automatisk aktivering vid installation. 

De senaste MSI-paketen kan laddas ner från http://download.widgit.com/network/  

http://download.widgit.com/network/


1. Skapa en administrativ avbild för Core.msi med dina anpassade inställningar. 

2. Distribuera din anpassade avbild på ditt nätverk. 

3. Distribuera fler MSI-paket utan ytterligare konfiguration. 

 
 

Distribuera via MSI-paket 
 
Produkterna är uppdelade i ett antal MSI-paket: 
 

 Core.msi – Gemensamma huvudkomponenter (symboler och språkdatabas). 

 Speech_UK.msi – Talsynteser. 

 SymWriter.msi - SymWriters egna programfiler. 

 SymWriter_resources_uk.msi - SymWriters resurser för aktuellt språk (skrivmiljöer, mallar, 

mm) 

 FirstKeys3.msi - First Keys 3 egna programfiler. 

 FirstKeys3_resources_uk.msi - First Keys 3 resurser för aktuellt språk (exempel, mallar och 

övningar) 

 
De delade huvudkomponenterna (core) måste installeras först och du kan skapa en administrativ 

avbild (image) för att bestämma hur de olika produkterna ska installeras. Du kan välja vilka olika 

tillägg som ska installeras och distribueras utan att det behöver göras någon ytterligare 

konfiguration. De kommer att ärva sin konfiguration från grundpaketet (core). 

 Distributionen ska ske i följande ordning: 

 
 
 
 
 
 
 

Skapa en administrativ avbild (image) för Core.msi 

För att kunna utföra en korrekt distribution behöver installationsprogrammet tre olika typer av 

information: 

1. Kataloger för lagring av filer 

Du kan välja till vilka kataloger de olika typerna ska installeras. Dessa är: 

 Programfiler 

Programmets huvudfiler, talsynteser och språkdatabaser. Dessa installeras normalt till 

katalogen ‘Program Files’ om du inte har angett något annat. Vi rekommenderar starkt att 

dessa installeras till en lokal disk, inte till en lagringsplats på ett nätverk. 



 Delade filer 

Delade filer delas in i två kategorier. “Delade applikationsdata” som innehåller delade 

ordlistor och lexikon för rättstavning som du kan välja att göra tillgängliga för alla användare. 

“Delade dokument” som innehåller mallar, övningar och exempelfiler som du vill att vissa 

användare ska kunna redigera men också vara tillgängliga för alla användare. Dessa bör 

lagras på nätverket. 

 Användarfiler 

Användarfiler är användarnas egna ordlistor och dokument. Lagra dessa i användarprofilen 

(enligt standard) och använd `Roaming Profiles’ om du vill ge tillgång till dessa från fler 

datorer. 

2. Inställningar 

 Skapa genvägar på skrivbordet 

När detta är valt så skapas genvägar på skrivbordet för alla användare. 

 Tillåt att anonym användarstatistik skickas till Widgit 

När detta är valt så kommer programmet att skicka information om hur det används till 

Widgit. Den här informationen är för statistik och kommer att användas för att kunna göra 

förbättringar i kommande versioner av programmet. Ingen personlig information skickas 

eller lagras. 

 Sök efter uppdateringar (standard: av) 

När detta är valt kommer programmet att söka efter uppdateringar när det startas och säga 

till om det finns en nyare version. För nätverksinstallationer är detta inte valt, eftersom de 

flesta användare inte har tillåtelse att installera en nyare version. 

 Visa licenskod i dialogrutan Om (standard: av) 

När detta är valt kommer licenskoden att visas i dialogrutan Om. Det här kan vara till hjälp 

för teknisk support. 

3. Inställningar för aktivering 

Flera Widgitprodukter kräver aktivering innan de kan användas. Licenskoder kan gälla för individuella 

produkter, paket av produkter, och paket med språktillägg. Du ska inkludera alla licenskoder som ska 

aktiveras på mål-maskinerna som en del av den administrativa installationen, så att de blir 

aktiverade när paketet distribueras. Beroende på nätverk, kan du också behöva ange proxy-

inställningar för att aktiveringen ska kunna genomföras. 

Instruktioner för att skapa en administrativ avbild av Core.msi 

Stoppa i CD/ DVD-skivan för applikationen.  
 
Gå till 'Kör' och skriv in: 
msiexec /a D:\installer\netinst\core.msi 
 
(Om din CD/DVD-enhet har en annan 
beteckning än D: så ange den istället)  
 
 



Den administrativa installationen startar.  
 
Klicka på ‘Nästa’ för att fortsätta. 

 

 

 

 

 

 

 

Du får först bestämma var det 

administrativa paketet ska skapas. Som 

standard används katalogen för ‘Mina 

Dokument’ . Om du vill att ditt 

administrativa paket ska vara tillgängligt på 

ett nätverk, så kan det bli långsamt om du 

väljer en plats på nätverket. Det går fortare 

om du använder en lokal katalog och sedan 

flyttar filerna manuellt. 

 

Klicka på ‘Nästa’ för att fortsätta 

 

 

Du får nu bestämma till vilken katalog de delade filerna ska installeras. 

Det här är filer som ordlistor, skrivmiljöer och mallar som kan delas mellan alla användare.  

 

 

Du får två val: 

 

Installera i profilen ‘All Users’  (Standard) 

Delade filer kommer att installeras lokalt i   

kataloger som hör till ‘All Users’. 

 

Installera till en annan plats, som till 

exempel en nätverksenhet 

Här kan du själv bestämma var delade filer 

ska installeras. 

 

 



Om du valt det senare alternativet måste 
du ange kataloger för: 
 

 Delade data som ordlistor, mm. 

 Delade dokument som mallar och 
skrivmiljöer. 
 
 
 
När du gjort dina val, klicka på ‘Nästa’ för 
att fortsätta. 
 
 
 
 

 
Du kan nu bestämma var applikationens 
programfiler ska installeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du får två val: 
 

 Installera i katalogen ‘Program Files’ (standard) 

Applikationens programfiler kommer att installeras lokalt i katalogen ‘Program Files’. 

 Installera till en annan katalog 
Här kan du ange en annan katalog för programfilerna. 
 

När du valt var programfilerna ska installeras, klicka på ‘Nästa’ för att fortsätta. 
 
 

Du kan nu välja följande inställningar: 
 
1. Skapa genvägar på skrivbordet 

2. Tillåt att användarstatistik skickas till 

Widgit 

3. Sök efter uppdateringar 

4. Visa licenskoden i dialogrutan Om 

 

Klicka på ‘Nästa’ när du gjort dina val. 



 

Vissa Widgitprodukter kräver anslutning till 

Internet vid aktivering.  

Du kan komma att behöva ange proxy-

inställningar för att aktiveringen ska kunna 

genomföras, vilket du gör i den här 

dialogrutan. 

När du är färdig, klicka på ‘Nästa’ för att 

fortsätta. 

 

 

 

Nu kan du ange licenskoder för de produkter 

som du vill aktivera. 

Produkterna som hör till licenskoderna 

kommer automatiskt att aktiveras när de 

installeras. 

När du fyllt i aktuella licenskoder, klicka på 

‘Nästa’ för att fortsätta. 

 
 
 

Du har nu angett all information som behövs för den administrativa avbilden. Klicka på ‘Nästa’ för 
att fortsätta och starta, eller klicka på ‘Tillbaka’ för att göra ändringar. 
 
Det administrativa paketet innehåller en MSI och ett större antal andra filer. OBS! om du vill flytta 
eller kopiera MSI-paketet med tillhörande filer till en annan plats, så måste katalogstrukturen 
behållas. 
 

Distribuera på ditt nätverk 

 

Det är viktigt att de gemensamma huvudkomponenterna (core) distribueras först. Efter detta kan du 

distribuera andra paket i valfri ordning. Nedan kan du se exempel på hur du kan göra, beroende på 

vilket program du vill distribuera. 

OBS: Installationerna kräver Windows Installer 4.5. First Keys 3 behöver också .NET framework 

3.5. Dessa ska finnas installerade innan du påbörjar distributionen av programmen. 



 

 

 

Systemkrav för klienterna 

XP (SP3 och senare), Vista, Windows 7, Windows 8 

Pentium processor (800MHz min, Pentium 4 eller senare med 1Ghz minimum)  

256Mb RAM min, rekommenderas 512MB eller mer och med hårdvara för ljuduppspelning.  

1GB diskutrymme.  

Minsta skärmupplösning 1024x768.  

(stödjer widescreen). 

 

Om du använder `Group Policy’ för att distribuera så finns mer information i ‘Group Policy 

Deployment Guide’ i katalogen med dokumentation på DVD-skivan och även att ladda ner från 

http://download.widgit.com/network/    

 

Kontakta oss 
 
www.hargdata.se  
Tel: 013 – 712 70  
E-post: info@hargdata.se 
 

 

SymWriter 2 

• Distribuera Core.msi 

• Speech_se.msi 

• Symwriter.msi 

• SymWriter_resources_se.msi  

First Keys 3 

• Distribuera Core.msi 

• Speech_se.msi 

• FirstKeys3.msi 

• FirstKeys3_resources_se.msi  

http://download.widgit.com/network/
http://www.hargdata.se/
mailto:info@hargdata.se

