Enbrukerlisenser kan du gjenkjenne ved å se på filnavnet. De skal inneholde bokstavene ENB.LIC, f.eks.
32561_20170212_ENB.lic eller NOIS.ENB.lic. Vi sender ut lisensfiler til alle før de utløper, normalt i mars
hvert år, eller når lisensen endres.
Vet du ikke hvor lisensfilen din ligger eller trenger en ny? Send e-post til beskrivelse@nois.no, så sender vi
ny lisensfil innen kort tid. Lagre lisensfilen vedlagt i e-posten til din PC. (Høyreklikke på vedlegget og velge
"lagre som" og så velg det stedet du vil ha den.)
Lisensen aktiveres ved å erstatt den gamle lisensfilen med samme navn. Lagre lisensfilen i C:\Programfiler
(x86)\ISY (eller C:\Programfiles (x86)\Nois\ISY G-prog i versjon 9.6 og tidligere) og starte programmet.

Hvis stegene over ikke fungerer må den gammel lisensfilen slettes. Start programmet. Du får da mulighet
til å velge lisensfil. (Den nye du har fått tilsendt.)
ISY Linker Pluss:
ISY Linker standard-versjonen er gratis, og vil derfor starte uten at lisensfilen er aktivert. For å aktivere
Linker Pluss lisens starter du ISY Linker og velger meny Hjelp => Aktiver lisens.
Velg "ja" på alle spørsmålene om du vil starte program på nytt og om du har Pluss lisens. Da får du til slutt
opp en knapp der det står "finn lisensfil". (Se bilde under.) Velg lisensfil herfra.

Fungerer det fortsatt ikke? Eller finner du ikke den gamle lisensfilen? Da finnes det enda en metode.
MERK: Denne metoden er for avanserte brukere. Følg instruksjonene nøye, eller kontakt support slik at vi kan
guide deg eller fjernstyre.
Metoden benytter Registry. Skriv Regedit i Søk feltet ved start menyen og kjør Regedit. Du får opp en rekke
mapper. Utvid mappene i sekvens: HKEY_CURRENT_USER => SOFTWARE => NOIS => FlexService. Velg
sistnevnte mappe og se på høyresiden. Her finner du en oppføring som heter LicenseFile. Der er her
informasjonen om hvor lisensfilen ligger. Du kan redigere plassering direkte her, men det enkleste er å
markere LicenseFile, høyrklikke og velge "Slett" (Delete). Da slettes stien til tidligere lisensplasseringer. NB!
Dette er stien brukes også for å angi adressen til lisensserver. Disse er adskilt med semikolon.) Se bilde
under.

