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Att tänka på före installation
PLM Group rekommenderar att göra nyinstallationer framför att uppgradera de befintliga, när man
går från en huvudversion till en annan, exempelvis SOLIDWORKS 2016 till 2017.
Väljer du att göra en nyinstallation och inte vill behålla tidigare versioner, följ först del 3
”Avinstallation”.
Gå igenom följande före du installerar:






Se till att vara inloggad som administratör eller power user. Detta om du inte har
administratörsrättigheter själv.
Avaktivera eventuella antivirusprogram eller Windows Defender, se nedan.
Avaktivera User Account Control, UAC, se nedan.
SOLIDWORKS 2017 kan endast installeras på 64-bitars Windows 7 och Windows 8.1 och
Windows 10.
Kontrollera systemkraven på
https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html

AVAKTIVERA ANTIVIRUSPROGRAM


Sida 1

Starta om datorn, stäng av antivirusprogrammet via Control Panel > System and Security >
Administrative Tools > Services, leta upp antivirusprogrammet i listan. Dubbelklicka på den,
ställ den på Disabled och välj sedan Stop. (Det kan vara fler än en tjänst som skall stängas av).
Klicka ”OK”.
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Låt denna gå klart…

AVAKTIVERA UAC – USER ACCOUNT CONTROL
SOLIDWORKS kommer inte att installeras korrekt med UAC igång.

Gå in i Kontrollpanelen och skriv UAC i sökfönstret, klicka sedan på ”Change User Account Control
settings”.
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Dra reglaget längst ner och klicka på ”OK”.
Starta om datorn för att inställningen ska börja gälla.

OBS!
Ni som har SOLIDWORKS PDM Professional, SOLIDWORKS PDM Standard eller annat PDM-system,
hör av er till PLM Groups support för att säkerställa att det är ok att uppgradera.
I samband med en uppdatering rekommenderar vi alltid att man genomgår vår endagars
uppdateringsutbildning för version 2017. Datum för dessa hittar ni på vår hemsida:
www.plmgroup.se

Vid frågor är du välkommen att kontakta supporten.
Telefon: 0370-69 09 52
E-mail: support@plmgroup.se
http://support.plmgroup.se
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Del1: Installation av fasta licenser
Du som har ett aktivt serviceavtal kan ladda ner hela installationspaketet från Solidworks hemsida
med det senaste servicepacket. Detta medför att du slipper någon extra installation och du kan även
använda filerna på andra datorer. Vid nästa uppgradering laddar du ner ett nytt installationspaket
från Solidworks med det senaste servicepacket.
Vid nerladdning av hela installationspaketet behöver man ladda ner en datamängd på ca 12GB. Så
har du en långsam uppkoppling rekommenderas installation med DVD-skivan och sedan en
uppdatering, då mängden data är betydligt mindre.
Du som INTE har ett aktivt serviceavtal måste använda dig av din DVD-skiva. Du har inte tillgång till
installation eller nerladdning av något Servicepack.
För att göra en full nerladdning och sedan installera gå till Steg 1
För direkt installation från DVD-skivan gå till Steg 6

NERLADDNING AV FULLT INSTALLATIONSKIT
Steg 1 – Inloggning och nerladdning


Gå till www.solidworks.com och klicka på Login längst upp.



Klicka på SOLIDWORKS Customer Portal.
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Logga in med ditt användarkonto eller skapa ett.



Klicka på ”Downloads and Updates”.
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Klicka på den version och servicepack du vill ladda ner och installera.



Läs igenom och välj ”Accept Agreement & Continue”.



Klicka på ”Download” och välj sedan ”Kör” i rutan som hoppar upp.
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Filen SolidWorksSetup.exe laddas nu ned och när nedladdningen är klar ska man välja att
köra filen. Förfarandet kan se lite olika ut beroende på vilken webläsare som används. Välj
det kommando som motsvarar Open/Run/Kör i just din webläsare.

Google Chrome:
Microsoft Edge:

Mozilla Firefox:
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I nästa ruta klickar du på ”Unzip” sedan kommer ”SOLIDWORKS Installation Manager” strax
att starta.
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Steg 2 - Nerladdning
Välj nu alternativet ”Download and Share all files” för att ladda ner ett fullt installationspaket och
klicka sedan på ”Next”.

Steg 3 - Serienummer
Fyll i ditt SOLIDWORKS Serienummer och klicka på ”Next”
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Steg 4 - Sökväg
Välj var installationfilerna ska placeras och stäng av Background Downloader, klicka sedan på
”Download Now” för att påbörja nerladdningen.

Steg 5
När nerladdningen är klar klickar du på ”Close” och går vidare till nästa steg.
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INSTALLATION FRÅN DVD ELLER NERLADDNINGSPAKET
Steg 6 – Installation
Installationsprogrammet startar automatiskt när du sätter in SOLIDWORKS DVD 1 av 2 i DVD-läsaren.
Om programmet inte startar automatiskt gör du så här:
Högerklicka på startmenyn och klicka på Utforska
Högerklicka sedan på DVD-enheten och ta Autoplay
Har du laddat ner ett installationspaket så går du till nerladdningsmappen och dubbelklickar på
”Setup.exe”.

Steg 7 – Installationsalternativ
Välj alternativet ”Individual (on this computer)”.

Klicka ”Next” för att gå vidare
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Steg 8 - Serienummer
Fyll i ditt serienummer för SOLIDWORKS. Serienumret finns i din box och består av 24 siffror/tecken.
Exempel: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Om du har serienummer till fler produkter än SOLIDWORKS Standard, Professional och Premium så
klickar du i respektive ruta och fyller i serienumret i raden som kommer fram. I bilden ovan är t.ex.
ett serienummer för SOLIDWORKS Visualize Professional ifyllt.
OBS! Rubriken Product Data Management används endast av Workgroup PDM Contributor & Viewer.
Använder ni SOLIDWORKS PDM Professional eller Standard ska man INTE ange något extra
serienummer här, då all licensiering sker på servern.

Klicka ”Next” för att gå vidare.

SOLIDWORKS server kontaktas för kontroll av serienumret och tillgängliga uppgraderingar. Detta kan
ta ett par minuter.
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Steg 9 – Uppdatering/nyinstallation
(Vid installation på en ren dator utan någon version av SOLIDWORKS tidigare installerad så får man
inte upp följande ruta.)
Välj alternativet ”Create a new installation of SOLIDWORKS 2017 SPx.x” om du vill göra en helt ny
installation. (Rekommenderas)
För att uppdatera befintlig installation väljer du alternativet: ”Upgrade a previous major release”

Klicka ”Next” för att gå vidare
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Steg 10 – Sammanfattning
Här får du en
sammanfattning på
installationen.
10.1 Produkter som
kommer installeras
Nedladdningsalternativ
10.2 Installationssökväg
10.3 Toolboxalternativ
Klicka på ”Change” för att
ändra inställningen för
respektive kategori.

Steg 10.1 - Produkter
Här kan du välja vilka
produkter du vill ska
installeras eller
uppdateras.
Klicka ”Back to
Summary” för att gå
tillbaka till
sammanfattning.

Se del 4 för information om ytterligare produkter som kan installeras med SOLIDWORKS
installationsmedia. Produkter som kan väljas styrs av de serienummer som används.
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Steg 10.2 - Installationssökväg
Här bestämmer man i
vilken katalog
SOLIDWORKS 2017 ska
installeras. Om du vill ha
flera versioner av
SOLIDWORKS installerat
på samma dator bör du
skriva versionsnummer
efter SOLIDWORKS. Ex;
C:\Program Files\
SOLIDWORKS 2017
Klicka ”Back to
Summary” för att gå
tillbaka till
sammanfattning.

Steg 10.3 - Toolbox
Här väljer du om
befintligt Toolboxbibliotek ska användas
eller om ett nytt
Toolbox-bibliotek ska
installeras.
Om ett nytt bibliotek ska
skapas och du har kvar
en äldre version av
SOLIDWORKS så ändra
mappen från
SOLIDWORKS Data (2) till
t.ex.
SOLIDWORKS Data 2017.

Om du uppdaterar en befintlig installation använder du alternativet
Use an existing SOLIDWORKS Toolbox.

Klicka ”Back to Summary” för att gå tillbaka till sammanfattningen.
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Om du inte har kvar en
äldre version av
SolidWorks men har kvar
en äldre SOLIDWORKS
Data-mapp så radera
den och låt
installationsprogrammet
installera till
C:\SOLIDWORKS Data.
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Steg 11 – Starta installation

Klicka ”Install now” för
att starta installationen.

Här har vi valt att
installera SOLIDWORKS
till en unik mapp för
2017 samt en unik mapp
för SOLIDWORKS Data.
Detta rekommenderas
starkt för alla som har
flera versioner
installerade samtidigt.

Steg 12 – Avsluta installation

När installationen gått
färdigt kommer denna
dialogruta upp. Här kan
du bocka i att gå med i
Customer Experience
Improvement Program
vilket rekomenderas.
Klicka ”Finish” för att
avsluta installationen.
Du bör starta om datorn
nu.

Steg 13 - Omstart av datorn
Starta om datorn innan du börjar använda SOLIDWORKS för att säkerställa att installationen
genomför alla nödvändiga steg. Glöm inte att starta dina virustjänster på nytt.
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AKTIVERING AV LICENS
Steg 14 - Aktivering

Nu ska du aktivera din licens.
Aktiveringensrutan till vänster
öppnas automatiskt vid första
uppstarten av programmet.
Annars hittar du även den under
menyn Help>Activate license
inne i SOLIDWORKS.

Steg 15 - Aktiveringssätt och kontaktinformation
Aktiveringen kan antingen
göras automatiskt via Internet
eller via e-post om du inte har
en Internet anslutning.
Markera de produkter du vill
aktivera. Fyll i användarens
e-post adress. Klicka sedan
”Next >” för att gå vidare

Aktivering utförs
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Steg 16 – Aktivering slutförd
Klicka på ”Finish” för att
slutföra.

Om det uppstår frågor under installationen är du välkommen att kontakta supporten.
Telefon: 0370-69 09 52
E-mail: support@plmgroup.se
http://support.plmgroup.se
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Del2: Installation av flytande licenser
För att kunna köra SOLIDWORKS med flytande licenser måste man först installera en licenshanterare
på en gemensam server. Sedan ansluter man respektive arbetsstation till denna licenshanterare. Om
du redan har SolidNetWork License Manager installerad så ska du avinstallera denna och sedan
installera den senaste versionen.
Systemkraven för server finns på:
https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html

OBS! Alla eventuella utlånade licenser måste vara tillbaka i licenspoolen innan avinstallation av
befintlig licenshanterare påbörjas.

OBS! De kunder som har en speciallösning, exempelvis förlängd utlåningstid, triad server lösning och
liknande, vänligen kontakta supporten.
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INSTALLATION PÅ SERVER - SOLIDNETWORK LICENSE MANAGER
Steg 1 – Installation
Installationsprogrammet startar automatiskt när du sätter in SOLIDWORKS DVD 1 av 2 i DVD-läsaren.
Om programmet inte startar automatiskt gör du så här:
Högerklicka på startmenyn och klicka på Utforska
Högerklicka sedan på DVD-enheten och ta Autoplay
Har du laddat ner ett installationspaket så går du till nerladdningsmappen och dubbelklickar på
”Setup.exe”.

Steg 2 - Installationsalternativ
Välj alternativet ”Server Products” och sedan ”Install SolidNetWork License Manager”

Klicka ”Next” för att gå vidare.
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Steg 3 – Serienummer och sökväg
Ange ditt serienummer för flytande SOLIDWORKS licens. Serienumret består av 24 siffror/tecken.
Exempel: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Tips! Om du har två eller flera serienummer (t.ex. ett för SOLIDWORKS Premium och ett för
SOLIDWORKS PDM Standard) som du vill köra från samma server, så kan du skriva in båda
serienumren med ” , ” i mellan. Ex: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx,xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Välj ”Browse” om du vill ändra installationssökvägen, rekommendationen är att inte ändra denna.

Klicka ”Next” för att gå vidare.
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Steg 4 – Starta installationen
Klicka i rutan ”I accept the terms of the SOLIDWORKS License Agreement”
Klicka på ”Install Now” för att starta installationen.

Steg 5 – Installation slutförd
Det rekommenderas att bocka i rutan för att gå med i Customer Experience Improvement Program.
Klicka därefter på ”Finish” för att slutföra installationen.
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AKTIVERING
Steg 6 – Aktivera licenshanteraren
För att gå vidare och aktivera din
licenshanterare gå till
”Startmenyn” och starta
”SolidNetWork License Manager”.
Då får du upp följande ruta, klicka
på ”Yes”.
OBS! Om inte aktiveringsrutan
dyker upp när du startar
licenshanteraren så klickar du på
knappen ”Modify”. Sedan väljer du
alternativet ” Activate/Reactivate
your product license(s)” och klickar
dig igenom guiden enligt
instruktionerna nedan.

Här fyller du i information om
serverns datornamn och port som
kommer att användas. Om
brandvägg används ska även rutan
”A firewall is in use on this server”
markeras. Det rekommenderas att
inte ändra de förvalda portnumren
samt att skriva ner denna
information och spara till
installationerna för klienterna.
Här kan du även välja in en Options
fil om du har en sådan.
Klicka ”Next >” för att fortsätta.
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Aktiveringen kan antingen göras
automatiskt via Internet eller via
e-post om du inte har en
Internet anslutning.
Markera den licens/licenser du
vill aktivera och fyll i din e-post
adress.
Klicka sedan ”Next >” för att gå
vidare.
Aktiveringen utförs nu.

Steg 7 – Aktivering slutförd

Aktiveringen är nu slutförd och
du kan i listan se de produkter
du har tillgång till. Version 25.0
betyder i klarttext version 2017
av SOLIDWORKS
Klicka på ”Finish” för att
slutföra.

Nu startar Licenshanteraren och du är klar att börja installera på klienterna.
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Steg 8 – Byte av server
Om du någon gång ska byta server så måste du först avaktivera licenshanteraren på den gamla
servern, för att sedan kunna aktivera licenshanteraren på den nya serven.
Detta göra du genom starta SolidNetWork License Manager och klicka på ”Modify” på fliken ”Server
Administration”

Sedan väljer du ”Move your product license(s) to a new/upgraded computer”, och klickar “Next >”
för att gå vidare.
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Avaktivering klar. Klicka på ”Finish” för att avsluta.

Steg 8 – Omaktivering av server
Om man någon gång förändrar sitt licensinnehav för flytande licenser, t.ex. köper en extra licens av
SOLIDWORKS eller någon annan produkt, måste licenshanteraren omaktiveras för att denna nya
licens ska bli tillgänglig för klienterna.
Detta göra du genom starta SolidNetWork License Manager och klicka på ”Modify” på fliken ”Server
Administration” och därefter välja ”Activate/Reactivate your product license(s)” och sedan klicka
igenom guiden på motsvarande sätt som i tidigare steg.
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INSTALLATION AV KLIENTER

Installera klienterna enligt Installation från DVD eller nerladdningspaket.
När du klickar på ”Install Now” i ”Steg 11”så får du upp rutan nedan där du ska ange Port och Server.

Ange port och server och klicka
på ”OK”.
(informationen som du skrev ner
i steg 6)

Starta om datorn innan du börjar använda SOLIDWORKS för att säkerställa att installationen
genomför alla nödvändiga steg. Glöm inte att starta dina virustjänster på nytt.

Vid frågor är du välkommen att kontakta supporten.
Telefon: 0370-69 09 52
E-mail: support@plmgroup.se
http://support.plmgroup.se
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Del3: Avinstallation
BACKUP
Se till att du kopierar ut alla templates etc. om du har dem lokalt under installationsmappen.
VIKTIGT!! Ska du byta dator eller hårdvara, måste du avaktivera licensen på den gamla
datorn först, det gör du via alternativet ”Deactivate Licenses…” i Help-menyn i
SOLIDWORKS.

AVINSTALLERA SOLIDWORKS


Avinstallera SOLIDWORKS via Kontrollpanelen > Program och Funktioner (Control panel >
Programs and Features). Om flera versioner ska avinstalleras, gör klart alla avinstallationer
innan nästa steg.

Vare sig du ska ominstallera eller bara avinstallera SOLIDWORKS så rekommenderas en komplett
avinstallation. Välj då ”Complete Uninstall” vilket beskrivs på nästa sida.
Vid en vanlig avinstallation kommer vissa mappar ligga kvar. Tag bort installationsmappen/arna i
Windows Utforskare. De ligger vanligtvis på C:\Program files\SOLIDWORKS 20xx
Toolbox/Hole Wizard installeras i separat mapp som ligger vanligtvis på C:\SOLIDWORKS Data
Obs! Vill du behålla och uppgradera din Toolbox, ta inte bort din SOLIDWORKS Data mapp.
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Complete Uninstall av SOLIDWORKS 2017
I SOLIDWORKS 2017 finns det fler alternativ vid en avinstallation, som man hittar under en kategori
som heter Advanced options.
Med dessa har man möjlighet att rensa bort:


Program Files and Folders (Tas bort även vid en standard avinstallation)



Registry Entries (Tar bort inställningar från registret)



Data Files and Folders (Detta alternativ tar bort filer lagrade i data mappar, så som tex
toolbox mappen. Filer som ligger på andra platser så som på andra datorer eller nätverk
kommer inte att tas bort.)



Dowload Files and Folders (Tar bort alla nerladdningsfiler under standard
nerladdningsmappen. Om filer flyttats eller mappar döpts om så kommer de inte tas bort.)

Dessa alternativ påverkar endast aktuell version av SOLIDWORKS. Så om du avinstallerar version
2016 påverkas inte 2015 installationen. I slutändan tas inte riktigt alla filer bort, det kommer finnas
rester kvar. Kontakta supporten om du vill ha hjälp att ta bort även dessa filer.

AVINSTALLATION MED ADVANCED OPTIONS
A1.

Gå till Programs and Features i Windows Control Panel. Markera SOLIDWORKS 20xx
och välj Uninstall.

A2.

Nu får du upp SOLIDWORKS Installations Manager. Den första delen som visas är en
sammanfattning om vad som kommer tas bort. Här kan du också välja vilka
komponenter av programmet som ska tas bort (välj alla).

Klicka på Change för att komma åt Advanced Options.
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A3.

Kryssa i samtliga fyra rutor på denna sida och ”Back to Summary” för att komma
tillbaka.

A4.

För att starta avinstallationen klickar du på ”Remove Items”.
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Extra information – SOLIDWORKS Registernycklar
Använd helst ”Complete Uninstall” för att per automatik radera registernycklar. Dock kan man radera
dessa nycklar även manuellt. Vid detta steg vidta stor försiktighet, radering av fel registernycklar kan
medföra skada på systemet. Alla ändringar i registret görs på egen risk.
Tips: Är du osäker så kan du döpa om mapparna istället för att ta bort dem.
Gå in i registret via Windows Start-knapp och i sökfältet skriver du regedit och klicka sedan OK.
OBS! Om du kör SOLIDWORKS PDM Professional, SOLIDWORKS PDM Standard eller annat PDM
system vänta med detta steg och ring vår support för instruktioner.
Ta bort följande nycklar, om de existerar:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\eDrawings
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SOLIDWORKS 20xx
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks BackOffice
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\srac
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Ta bort följande nycklar, om de existerar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\eDrawings
HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\SolidWorks
HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\SOLIDWORKS Corp
HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\SolidWorks Corporation
HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Srac
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Ta bort följande nycklar, om de existerar:
HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\WOW6432Node\SolidWorks
HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\WOW6432Node\SolidWorks Corporation
HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\WOW6432Node\SRAC

Vid frågor är du välkommen att kontakta supporten.
Telefon: 0370-69 09 52
E-mail: support@plmgroup.se
http://support.plmgroup.se
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Del4: Installation av övriga produkter
SOLIDWORKS FLOW SIMULATION
SOLIDWORKS Flow Simulation installeras från DVD eller nedladdat media via Installation Manager
tillsammans med SOLIDWORKS om serienummer för produkten anges.

SOLIDWORKS INSPECTION
SOLIDWORKS Inspection installeras från DVD eller nedladdat media via Installation Manager
tillsammans med SOLIDWORKS om serienummer för produkten anges.

SOLIDWORKS MBD
SOLIDWORKS MBD installeras från DVD eller nedladdat media via Installation Manager tillsammans
med SOLIDWORKS om serienummer för produkten anges.

SOLIDWORKS PLASTICS
SOLIDWORKS Plastics installeras från DVD eller nedladdat media via Installation Manager
tillsammans med SOLIDWORKS om serienummer för produkten anges.

SOLIDWORKS VISUALIZE
SOLIDWORKS Visualize installeras från DVD eller nedladdat media via Installation Manager
tillsammans med SOLIDWORKS om serienummer för produkten anges.

SOLIDWORKS COMPOSER
SOLIDWORKS Composer installeras från DVD eller nedladdat media. Fyll i serienummer för Composer
vid installation. Om du inte ska installera SOLIDWORKS måste du välja att installera SOLIDWORKS
Translator för att kunna hantera SOLIDWORKS-filer.
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SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL/STANDARD
Licenserna för SOLIDWORKS PDM hanteras av SolidNetWork License Manager (SNL Manager) på
samma sätt som flytande SOLIDWORKS licenser. När SNL Manager installeras på servern så anges
serienumret för SOLIDWORKS PDM Professional/Standard. Se del 2 om flytande licens. Aktivering
sker via internet på samma sätt som SOLIDWORKS.
Installationsmedia för SOLIDWORKS PDM ingår i installationspaketet som kan laddas ned från
Customer Portal (se del 1) alternativt på DVD. Vid installation av PDM-klient följer man
installationsanvisningarna för individuell installation, Del 1, steg 6. Från steg 10.1 se nedan vad som
skiljer från del 1:
Produkter
Vid val av produkter markeras ”SOLIDWORKS PDM Client” (endast i särskilda undantagsfall ska ”Item
Explorer” också väljas)

Alternativ
På ”Summary” så får man nu val att ändra alternativ på SOLIDWORKS PDM, klicka ”Change” för att
komma till de olika valen

Ändra alternativen så de stämmer överens med den licens man vill installera på klienten.
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NPOWER POWER SURFACING
Power Surfacing laddas hem från:
http://www.npowersoftware.com/NewDownloadingPowerSurfacing.html
Flytande licenshanterare för Power Surfacing laddas hem från:
http://www.npowersoftware.com/NewDownloadingPowerSurfacingNetworkLicense.html
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SOLIDWORKS ELECTRICAL
SOLIDWORKS Electrical är inte bakåtkompatibel och SOLIDWORKS Electrical fungerar bara mot
samma SOLIDWORKS version. Det går inte att ha flera Electrical versioner installerade samtidigt.
Använd aldrig funktioner för att komprimera filerna på hårddisken.
Vid uppdatering, se till att alltid ta en back-up av din miljö med ”Archive Environment”, inkludera all
data.

Att tänka på före installation
Följ de allmänna anvisningar för SOLIDWORKS installation gällande rättigheter, anti-virus och UAC.
SOLIDWORKS Electrical arbetar mot en SQL databas. Det gör att man behöver tänka till innan man
installerar hur man kommer arbeta. Ska man arbeta lokalt eller vill man ha gemensamma data på en
server? Hur många licenser finns på företaget och hur ser prognosen ut för antalet licenser och
användare? Hur många användare och hur många projekt kommer att hanteras nu och i framtiden?
Räcker Microsoft SQL Server Express eller behövs en ”skarp” licens eller ska Electrical anslutas till en
befintlig SQL server?
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Ny installation
OBS! Installationsanvisningarna här gäller för en individuell installation där all data, alla filer och SQL
databas läggs på den lokala datorn. Inget behov finns av att dela data med andra på företaget.
För server/client lösning eller individuella installationer med gemensamma data på en server så ring
supporten eller läs mer i SOLIDWORKS Electrical installationsanvisningar.

Följ anvisningarna för individuell installation, Del 1, steg 6. Från steg 10.1 se nedan vad som skiljer
från del 1:
Produkter

Under SOLIDWORKS Electrical finns fyra val.
SOLIDWORKS Electrical Schematic: Markeras om du har Electrical Schematic eller Electrical
Professional.
SOLIDWORKS Electrical 3D: Markeras om du har Electrical 3D eller Electrical Professional.
SOLIDWORKS Electrical Professional inkluderar både Schematic och 3D och därför ska bägge valen
markeras.
Collaborative Server: Vid en individuell installation med allt på egen dator måste Collaborative server
installeras. Den sköter kommunikationen mellan programmet och SQL databasen.
Data: Vid en individuell installation med allt på egen dator måste Data installeras. Innehåller all data
för projekt, symbolbibliotek, rapporter mm.

Klicka ”Back to Summary” för att gå tillbaka till sammanfattningen.
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Alternativ
Längst ner i ”Summary” finns valet Electrical Options. Klicka på ”Change” för att ange inställningar
gällande SQL server.

Data Location: Var all programdata ska installeras. (Om man installerar en server/client lösning
använd Browse för att söka reda på den gemensamma mappen på servern.)
Collaborative server: Ange var Collaborative server ska installeras. Localhost indikerar att den blir
installerad på den egna lokala datorn. Om man installerar en server/client lösning, ange namnet på
Collaborative servern. Port number 26666 är förvald. Den kan ändras men oavsett vilken port som
används måste den alltid vara öppen och tillåta kommunikation i båda riktningarna.
SQL server: Här kan man antingen installera en ny SQL databas, då anger man var denna ska
installeras, eller så kan man ansluta till en befintlig SQL databas, då pekar man ut denna.
Password: Möjlighet finns att ändra lösenord till SQL Servern men vi rekommenderar att ni använder
default lösenordet.
Klicka ”Back to Summary” för att gå tillbaka till sammanfattningen.
Vid frågor är du välkommen att kontakta supporten.
Telefon: 0370-69 09 52
E-mail: support@plmgroup.se
http://support.plmgroup.se
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