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1 ISY WinMap 2017 – Installasjonsbeskrivelse
Dette dokumentet beskriver installering av ISY WinMap løsningen versjon 17.001.
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2 Innledning
Dette dokumentet beskriver installering av ISY WinMap løsningen versjon 17.001, basert på
GeoMedia versjon 16.2.
Se også dokumentet: WinMap2017-Viktig.pdf.
2.1

Merknader

2.2 Merknad 1:
Denne versjonen sendes ikke ut som CD/DVD, men kan lastes ned som en Zip-fil fra våre
hjemmesider www.nois.no. Etter nedlasting og utpakking av filen, kan man velge å brenne en
DVD, legge installasjonen på en nettverksdisk på en ny mappe, eller legge installasjonen
lokalt på en ny mappe. Dersom det da er referert til CD i veiledningen, kan dette like gjerne
være en mappe på nettverket eller på lokal disk.
2.2.1 Her listes opp forskjellen mellom ISY WinMap 2017 og ISY WinMap 2015
ISY WinMap 2015
Siste versjon heter nå ISY WinMap 2017

ISY WinMap 2014
Forrige versjon heter ISY WinMap 2015
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2.3 Hva består ISY WinMap 2017 løsningen av
WinMap løsningen består av følgende komponenter:
• ISY WinMap GIS eller ISY WinMap.
• ISY WinMap Kommandoer som inkluderer:
• SOSI dataserver
• ISY WinMap Koordinatsystem for GeoMedia
• ISY WinMap Matrikkelen
• ISY WinMap Plan
• ISY WinMap Landmåling
• ISY WinMap Sentral FKB
• ISY WinMap NIS
• ISY WinMap Jobb
En eller flere deler kan installeres avhengig av bruk og behov.
Enkelte av løsningene krever en lisensnøkkel som dere kan få ved å henvende dere til vår
supportavdeling.
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2.4

Krav til installasjonen

2.4.1 Maskinkrav
Hardware krav:
•
•
•
•
•

2 GHz mikroprosessor
4 GB RAM (minimum)
10 GB diskplass for å installere programvaren
SVGA skjermkort. Minimum 1024x768 og 32 bits farge.
Windows-kompatibel Mus eller kompatibelt pekeredskap.

Software avhengigheter
Operativsystem1:
• Microsoft Windows 7 64-bit SP1.
• Microsoft Windows 8 64-bits.
• Microsoft Windows 8.1 64-bits.
• Microsoft Windows 10 64-bits.
• Microsoft Internet Explorer versjon 9.0 eller høyere. Anbefaler 10.0 eller høyere. Andre
nettlesere som f.eks. Google Chrome kan også brukes.
• Microsoft .NET Framework versjon 4.5.1 eller nyere må være installert.
• Windows 2012 Server eller Windows Server 2012 R2 for terminalserverinstallasjon.
Windows 2008 R2 anbefales ikke lengre.
Databaser:
• Oracle Server 11.2g 64-bit
• Oracle Express 11.2g
• Oracle Client 11g 11.2.0.1 / 11.2.0.3 32-bits
• Oracle Server 12.1 64-bit
• Oracle Express 11g, minst 11.2.0.3
• Oracle Client 12.1 32-bit
•
•
•
•
•
•

SQL Server 2012 64-bit
SQL Server Express 2012
SQL Server 2014 64-bit
SQL Server Express 2014
SQL Server 2008 R2
SQL Server Express 2008 R2

•
•

PostgreSQL 9.3 med PostGIS 2.1
PostgreSQL 9.4 med PostGIS 2.2

1

Bruk av GeoMedia på Windows 32-bits versjoner vil også fungere, men anbefales ikke, og vil ikke bli støttet i
kommende versjoner.
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2.4.2 Installasjonskrav
Ved installasjon på Windows må du være pålogget med lokale administrative rettigheter for å
installere. Alle installasjoner må i tillegg startes i administratormodus, dvs. ved å høyreklikke
på installasjonsfilen og velge Kjør som administrator/Run as Administrator.
Sjekk dine innstillinger for brukerkontroll. Kontrollpanelet/Brukerkontoer/Endre innstillinger
for brukerkontroll ((UserAccounts)/Change User Account Control Settings):

1. Flytt markøren nederst før installasjonen startes for å unngå begrensninger ved
installasjon og registrering av filer, spesielt under Windows og Common Filesmappene. Begrensede rettigheter her kan føre til at filer ikke blir lagt inn og registert
skikkelig, og du kan da få feilmeldinger og problemer ved kjøring av programvaren
etterpå.
2. Etter endringen kan maskinen måtte restartes for at endringen skal tre i kraft. Ofte
vises ikke det annet enn ved en liten melding på statuslinja i nedre høyre hjørne på
skjermen.
Etter installasjonen gjelder følgende:
• På Windows må brukeren minst tilhøre gruppen Users.
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2.4.3 Andre krav
Løsningen krever GeoMedia Desktop, da dette er GIS-motoren i løsningen. Gis-motoren
installeres sammen med ISY WinMap 2017.
2.4.4 Spesielt om installering på terminalserver:
• Windows 20012 / 2012 R2 Server anbefales.
• Vær 100 % sikker på at ingen bruker ISY WinMap - sjekk med Task Manager
(oppgavebehandling) under processes (prosesser) - ingen geomedia.exe må gå.
• Det er en klar fordel at ingen brukere er pålogget terminalserveren, og at færrest mulig
program er aktive
• Sett maskinen i Install-modus før avinstallering/installering.
•
•

•

På Windows 2012 Server vil systemet selv oppdage at man er i install-modus
dersom man installerer / avinstallerer fra Kontrollpanel > Legg til / fjern
programmer.
Andre serverversjoner: Gå ut i commandprompt (Start > Run : cmd )
Skriv: change user /install
Deretter avinstallere / installere.
Etter dette: change user /execute

NB! Viktig at man IKKE gjør noe mer før man har fått satt tilbake til kjøremodus.

2.4.5 Spesielt om installering på 64-bits Windows:
ISY WinMap-produktene er 32-bits programmer. På Windows x64 håndteres 32-bits
programmer spesielt, men det meste går automatisk. Vær oppmerksom på følgende:
•
•

<Program Files> for 32-bits programmer legges på Program Files (x86).
Registry-nøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE for 32-bits programmer
mappes til nøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432node.

2.4.6 Lisensiering av GeoMedia Desktop
GeoMedia-applikasjonene fra Hexagon har introdusert et lisenssystem basert på FLEXlm®.
Flexlm tillater ulike lisensieringsalternativer, de to mest vanlige er node locked (heretter kalt
enbruker-lisens) og concurrent licensing (heretter kalt Nettlisens).
2.4.6.1 Hvordan generere en lisensfil.
Beskrivelse for generering av Nodelocked (Enbruker) lisensfil her: Geospatial 2013 Nodelocked
License

For generering av nettlisenser se: Geospatial 2013 Concurrent license
Lisensieringssystemet for GeoMedia versjo 2016.2 og 2015 er likt, så dokumentasjonen her er
ikke endret. Eneste forskjeller det må installeres ny versjon av Lisensadministratorprogrammet, som brukes på lisensserver for flerbrukerlisenser. Det skal nå være i versjon
11.13.2, og må dermed oppgraderes i forhold til versjon 2015, som hadde versjon 11.11.1.
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2.4.7 Lisensiering av ISY WinMap produkter
Enkelte av ISY WinMap produktene krever lisensnummer under installasjon. Dette
lisensnummeret vil du motta sammen med forsendelsen av produkt, eller ved henvendelse til
vår supportavdeling.
Dette gjelder blant annet:
•
•
•
•
•
•

ISY WinMap Matrikklen
ISY WinMap PlanDialog
ISY WinMap Landmåling
ISY WinMap NIS
ISY WinMap Sentral FKB
ISY WinMap Jobb

2.5 Installasjonsrekkefølge ISY WinMap
Ved installasjon av ISY WinMap produktene er det en del forutsetninger for hva som må
installeres før ISY WinMap kan kjøres.
Ved installasjon bør man sørge for at dette gjøres i følgende rekkefølge:
1. ISY WinMap 2017, som installerer GeoMedia Desktop, Norsk språkpakke og siste
oppdatering ved release-tidspunktet.
2. ISY WinMap kommandoer som inkluderer
• Koordinatsystem for GeoMedia (NGO)
• SOSI GDO dataserver
3. ISY WinMap Matrikkelen og/eller evt. andre moduler

2.5.1 Krav til installasjonen
- Gamle versjoner av ISY WinMap produktene må være avinstallert før installering av
versjon 2017. Dersom installasjonsprogrammet oppdager gamle versjoner på maskinen,
vil du få melding om dette og installasjonsprogrammet avslutter.
- For å avinstallere gamle versjoner, se kapittel 5 Avinstallering av ISY WinMap 2015.
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3 Installasjon av ISY WinMap løsninger
Til versjon 2017 inneholder installasjonsprogrammet for GeoMedia alle produktversjoner i
samme installasjon. Installasjonene lastes ned fra nett
3.1 Hurtigveiledning installasjon
Før installasjon av ISY WinMap 2017 må gamle versjoner avinstalleres, dette gjøres fra
kontrollpanelet, Programs and Features/Programmer og tillegg.
Alle installasjoner må kjøres som Administrator, dvs: Høyreklikk på installasjonsfila (exefila: ISY WinMap 2017.exe) og velg Kjør som administrator/Run as Administrator.
Følgende trinn må gjennomføres for å installere ISY WinMap 2017:
1. Avinstallere alle tidligere installerte ISY WinMap-produkter. Se kapittel 5
Avinstallering av ISY WinMap
2. Avinstaller alle tidligere installerte GeoMedia-produkter
3. Installer ISY WinMap 2017
4. Installer ISY WinMap Kommandoer
5. Installer evt. andre ISY WinMap produkter
Produkt:

Installeres fra:

Kommentar:

Installer ISY WinMap 2017

ISY WinMap\ISY WinMap 2017.exe

Kreves

ISY WinMap Produkter –
Fellesinstallasjon for alle ISY
WinMap produkter.

ISY WinMap\ISY WinMap Produkter.exe

Kommandoer kreves,
kan installeres herfra
eller som
enkeltinstallasjon.

ISY WinMap Kommandoer

ISY WinMap\ISY WinMap Kommandoer\ ISY
WinMap Commands.exe

Kreves

ISY WinMap Matrikkelen

ISY WinMap\ISY WinMap Matrikkelen\ ISY
WinMap Matrikkelen.exe

Valgfritt

ISY WinMap Landmåling

ISY WinMap\ISY WinMap Landmåling\ ISY
WinMap Landamaaling.exe

Valgfritt

ISY WinMap Plan

ISY WinMap\ISY WinMap Plan\ ISY WinMap
Plan.exe

Valgfritt

ISY WinMap Sentral FKB

ISY WinMap\ISY WinMap Sentral FKB\ ISY
WinMap Sentral FKB.exe

Valgfritt

ISY WinMap Jobb

ISY WinMap Jobbhandtering\ISY WinMap
Jobbhandtering.exe

Valgfritt – tilpasset
for bruk i Sverige

ISY WinMap\Util\Intergraph Licensing
11.13.2\setup.exe

Dersom
flerbrukerlisens og
lisensserver, eller for
å låne lisenser fra
server.

Evt. om du ønsker å installere ISY
WinMap produktene enkeltvis:

Intergraph_License_Administration
_Tool_11.13.2
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For mer detaljert beskrivelse av installasjonsprosedyren, les de neste kapitlene.
3.2 ISY WinMap 2017 (inkludert GeoMedia Desktop)
Startes fra: ISY WinMap\ ISY WinMap 2017.exe – Høyreklikk på ISY WinMap 2017.exe og
velg Kjør som administrator/Run as Administrator.
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Ma

Klikk Neste, og en dialogboks for å gi kundenummer og lisensnummer kommer opp:
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Fyll inn dialogboksen med dine innstillinger for brukernavn, firmanavn, samt kundenummer
og lisensnummer du har mottatt fra NOIS.
Klikk Neste for å gå videre.
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Og velg Installer for å starte installasjonen.
Som regel vil du nå få sikkerhetsspørsmål fra Windows om du ønsker å kjøre filen:

Klikk Run for å starte installasjonen.
Installasjonen av GeoMedia startes, og status i dialogboksen viser dette. Denne installasjonen
tar flere minutter, men ikke bytt til andre program underveis.
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Deretter startes installasjon av norsk språkpakke automatisk, og installasjonsdialogen vil vise
dette i statusteksten.
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Når så norsk språkpakke er ferdig installeres siste hotfix for GeoMedia 2016.2 på
releasetidspunktet for ISY WinMap 2017.
Også denne kan du få spørsmål om du ønsker å starte:

Klikk Run for å kjøre hotfixen.
Statusteksten viser hvilken installasjon som kjøres:
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Når Hotfixen er ferdig installert startes konfigurasjonsveiviseren for GeoMedia:
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Klikk Neste for å kjøre konfigureringen.

Velg det produktet du ønsker å kjøre. Dette må samsvare med det produktet du har lisens for,
Professional (Pro) eller Essentials (Gis). Klikk Neste.

Velg språk Norwegian for å få norsk versjon av ISY WinMap, og klikk Neste.
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Dersom du allerede har lisens for GeoMedia kan du velge maintain current license
configuration.
Velg Modify existing license configuration og følg anvisningene som kommer for å sette opp
din lisens. Dersom du kjører nettverkslisens må du vite ip-adresse eller navn på serveren der
lisensen ligger.

Se mer om lisenser i neste underkapittel.
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Fjern krysset for Launch the GeoMedia Desktop application, og klikk Finish. Vi ønsker ikke
å starte ISY WinMap/GeoMedia før installasjonen er fullstendig ferdig.

Klikk Fullfør for å avslutte installasjonsveiviseren.
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Du er nå klar til å installere ISY WinMap kommandoer og evt. andre ISY WinMap produkter
for versjon 2015.
3.2.1 Nettverkslisens
Skal du kjøre nettverkslisens klikker du knappen for Specify lisence Servers, og angi ipadressen til lisensserveren.

Klikk Ok for å avslutte dialogboksen.
Klikk Close, og du er klar til å starte å bruke programmet så snart lisensserveren er satt opp
med ny lisens.
Oppsett av lisens på server gjøres normalt av systemadministrator eller den som installerer.
Nærmere beskrivelse finner du under: Nettlisens for ISY WinMap Pro / ISY WinMap Gis
3.2.2 Enbrukerlisens
Skal du kjøre enbrukerlisens kan du generere lisensfil ved å klikke på linken nederst i
dialogboksen: https://sgilicense.intergraph.com/, angi LAC-koden din på siden som kommer
opp.
LAC-koden får du fra vår supportavdeling. Legg inn sak via hjemmesidene våre:
http://ejournal.norconsult.no/, eller send en mail til support.winmap@nois.no.
Veiledninger for framgangsmåte finnes på Lisens Web-siden. Host ID’en som vises i
dialogboksen brukes når du skal hente ut lisensfilen.
Klikk Neste når konfigurasjonen er ferdig, og fullfør installasjonen.
Dersom din maskin har vært satt opp med geomedia-lisens tidligere, må du kjøre
lisensadministratorprogram for å få lagt inn lisensfilen riktig. Lisensadministratorprogrammet
finner du på installasjonen under:
\ ISY WinMap\Intergraph Licensing 11.13.2\Setup.exe
Etter installasjon startes programmet fra Windows Start-knappen:
Alle Programmer/Intergraph Licensing 11.13.2/Intergraph Licence Administration.
Når programmet er startet, velg File/Import License File, og velg filen du genererte fra
https://sgilicense.intergraph.com/. Programmet vil da plassere lisensfilen på riktig plass, og
legge inn alt som trengs på systemet for at GeoMedia skal finne lisensen.
Velg File/Exit for å avslutte lisensadministrasjonsprogrammet.
Du kan nå starte GeoMedia for å forsikre deg om at lisensen virker. Avslutt før du fortsetter
med installasjon av ISY WinMap produktene.
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3.3

ISY WinMap produkt

3.3.1 Følgende ISY WinMap produkter er tilgjengelig
Produkt:
Installeres fra:
ISY WinMap Kommandoer

ISY WinMap\ISY WinMap Commands\ISY WinMap
Commands.exe

ISY WinMap Matrikkelen

ISY WinMap\ISY WinMap Matrikkelen\ISY WinMap
Matrikkelen.exe

ISY WinMap Landmåling

ISY WinMap\ISY WinMap Landmåling\ISY WinMap
Landamaaling.exe

ISY WinMap Plan

ISY WinMap\ISY WinMap Plan\ISY WinMap Plan.exe

ISY WinMap Sentral FKB

ISY WinMap\ISY WinMap Sentral FKB\ISY WinMap
Sentral FKB.exe

ISY WinMap Jobb (for sverige)

ISY WinMap Jobbhandtering\ISY WinMap
Jobbhandtering.exe

Alle disse ISY WinMap produktene kan for versjon 2017 installeres som en pakke fra en
installasjon.
3.3.2 ISY WinMap produkter - fellesinstallasjon
ISY WinMap-produktene kan installeres som en felles pakke, der du velger hvilke produkter
du ønsker å installere. ISY WinMap Kommandoer er påkrevd når man kjører norsk versjon av
ISY WinMap/GeoMedie Desktop.
Startes fra: ISY WinMap\ISY WinMap Produkter.exe. Husk å høyreklikke på exe-filen å velge
Kjør som administrator, og sjekk at UAC er satt på laveste nivå før installasjon.
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Klikk Neste for å starte installasjonen. Du vil da få opp en dialogboks med lisensavtale, som
må leses og bekreftes før du kan gå videre ved å klikke Neste.
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Deretter må du gi brukernavn og lisens for å kunne fortsette installasjonen.
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Fyll inn kundenummer og lisensnummer som du får fra support, og klikk Neste for å gå
videre.
Velg evt. Svensk om du ønsker å installere svensk versjon.

Side 25

Her kan du så velge hvilke produkter du ønsker å installere. Alle produktene du vil installere
kan velges under ett. ISY WinMap Kommandoer er påkrevd, og vil installeres uavhengig av
hva ellers som velges.
Kryss av de produktene du vil installere, og klikk Neste.
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Klikk Installer for å starte installasjonen av de produktene du har valgt.
Installasjonene startes automatisk, og du vil se i dialogboksen hvilke installasjoner som
kjøres.
Når alle installasjonene er ferdig, klikker du Avslutt for å avslutte.

3.3.2.1 Produkter som allerede er installert
Dersom du velger å installere et produkt som allerede er installert, vil du få opp vedlikeholdsdialogboksen for dette:
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Her kan du velge å Reparere dersom du fortsatt ønsker å ha produktet, eller du kan velge
Fjerne dersom du vil avinstallere det. Enkelte produkter har også valget Endre, og den kan
brukes om du ønsker å installere andre opsjoner enn opprinnelig for et produkt.

3.3.3 ISY WinMap produkter – Enkeltvis installasjon
ISY WinMap produktene kan også installeres enkeltvis ved å starte exe-filen for det
respektive produkt.
3.3.3.1 ISY WinMap kommandoer
ISY WinMap kommandoer må installeres når man kjører norsk versjon av ISY
WinMap/GeoMedia Desktop.
ISY WinMap Kommandoer inkluderer:
• SOSI dataserver
• ISY WinMap Koordinatsystem for GeoMedia
• SQL Server Spatial dataserver for GeoMedia
Startes fra: \ISY WinMap\ISY WinMap Kommandoer\ISY WinMap Commands.exe –
Høyreklikk på ISY WinMap Commands.exe og velg Kjør som administrator/Run as
Administrator.
Innstillinger velges automatisk, og du trenger bare å klikke Neste, akseptere
lisensbetingelsene, og følge anvisningene i veiviseren. Underveis i installasjonen vil du se
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skjermbilder for Koordinatsystem og SOSI Gdo dataserver, som automatisk installeres av
kommandoinstallasjonen.
Andre produkter startes ved å starte exe-filen fra mappen for produktet, se tabellen i avsnitt:
Følgende ISY WinMap produkter er tilgjengelig.
Følg anvisningene i veiviseren. Enkelte produkter krever at du gir lisens for å installere. Planinstallasjonen krever lisens for Plandialog, mens Plan uten Plandialog kan installeres uten
lisens.
Installer de produkter du har lisens for og ønsker å kjøre. Rekkefølgen produktene installeres i
har ingen betydning ut over at ISY WinMap Kommandoer skal installeres først.
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4 Nettlisens for ISY WinMap Pro / ISY WinMap Gis
GeoMedia-applikasjonene fra Hexagon bruker et lisenssystem basert på FLEXlm®.
nettlisens (Concurrent Licensing ).
Med en nettlisens kan du bruke programvare på flere arbeidsstasjoner selv om du bare har
noen få lisenser. For eksempel så kan det være 20 personer som trenger å bruke
programvaren, men bare 5 som trenger å bruke den samtidig. Ved å bruke en nettlisens kan du
installere programvaren til alle arbeidsstasjonene, men bare 5 stykker kan bruke
programvaren samtidig. Når hver arbeidsstasjon starter programmet, blir en lisens sjekket ut
av lisenslageret. Når alle lisenser er sjekket ut, kan ikke flere bruke programmet før en har
avsluttet programmet.
Notis:
Nettlisens (Concurrent Licensing) krever bruk av et sett av spesifikke applikasjoner og en delt
lisens-fil som må ligge på serveren.
Du må la en lisensadministrator sette opp lisensene på nettverket. Ta kontakt med din ITansvarlige for å gjøre dette.
For nettlisens av ISY WinMap se: Quick Start Guide to Licensing ver 13.0 and HIGHER Products
Samt linker til dokumentasjon på lisensieringssiden:
https://licensing.hexagonsafetyinfrastructure.com.
Se også:
https://support.hexagonsafetyinfrastructure.com/infocenter/index?page=licensing_resources
for mer beskrivelse om du ønsker det.
4.1.1 Brannmur
Dersom lisensserveren settes opp utenfor brannmur i forhold til klientene, f.eks om en server
brukes som lisensserver for flere kommuner, må det åpnes for portene i brannmuren. Utenfor
brannmuren må lisensserveren settes opp med dedikert vendor-port (Inngående), og dersom
det finnes flere servicer som bruker standard portnummer (27000 -27010) må også server port
angis.
Server port angis i License administration tool, og vil da skrives tilbake til lisensfila. Vendor
port må gis direkte på lisensfila. Eksempel på lisensfil med angitt server og vendor port:
SERVER this_host COMPOSITE=31D157092D4E 27002
VENDOR INGRTS port=64230
USE_SERVER

4.2 Oppgradering fra 2015 til 2017
Lisensen for GeoMedia 2015 vil ikke virke for 2016.2, du må få ny LAC-kode for å generere
lisensfil, og det får du fra WinMap Support (support.winmap@nois.no). Du kan også få
support til å generere lisensfilen for deg, men da må du sende lisensserverens HostId til
support for å få generert lisensen riktig. HostId finner du fra License Administration tool, som
beskrevet i: Quick Start Guide to Licensing ver 13.0 and HIGHER Products
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Lisensadministrator programmet må være i versjon 11.13.2 for å kunne håndtere GeoMedia
2016.2-lisenser. Intergraph License Administration Tool finner du under ISY WinMap\
Intergraph Licensing 11.13.2\Setup.exe.
Husk å kjøre installasjonen som Administrator, dvs. ved å høyreklikke på setup.exe og velge
Kjør som administrator/Run as Administrator.
Lisensadministratoren installeres på serveren som brukes for å kjøre lisensserveren. For
installasjon, se: Quick Start Guide to Licensing ver 13.0 and HIGHER Products
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5 Avinstallering av ISY WinMap 2015
•
•
•
•

Avslutt alle programmer.
Klikk startknappen i Windows, velg Innstillinger og deretter Kontrollpanel.
Dobbeltklikk ikonet Legg til/fjern programmer.
De moduler som er installert avinstalleres ved å velge de enkelte moduler fra lista. Alt
som starter med ISY WinMap og Hexagon GeoMedia skal avinstalleres. Alle ISY
WinMap produkter og evt. tilleggsprodukter på GeoMedia må avinstalleres før
GeoMedia språkpakke og til slutt GeoMedia Desktop 2015. Avinstaller i følgende
produkter (alt etter hva som er installert):
1. Alle ISY WinMap produkt
Eksempelvis ISY WinMap Kommandoer, ISY WinMap Matrikkelen osv.
2. Eventuelle Intergraph GeoMedia tilleggsprodukt
Eksempelvis GeoMedia Terrain osv.
3. Hexagon GeoMedia Desktop 2015 Norsk Språkpakke
4. Intergraph GeoMedia Desktop 2015

•

Følg instruksjonene på skjermen.

•

Etter avinstallasjon kan du i sjeldne tilfeller oppleve at noen filer henger igjen på
enkelte mapper, hovedsakelig om du fra før har versjon 2014 eller eldre. Dette er en
svakhet i avinstallasjonen for Norsk versjon. Den er levert av Intergraph, og vi har
ingen mulighet til å rette på denne. Men løsningen er:

1. Slett mappene C:\Program Files (x86)\Common Files\Intergraph\GeoMedia\Program
og C:\Program Files (x86)\Intergraph\GeoMedia Professional\Program.
2. Sett så skrivetilgang på C:\Program Files (x86)\Common Files\Intergraph\ for å være på
den sikre siden (Høyreklikk på mappen, velg Properties/Egenskaper og fjern kryss for
skrivebeskyttet)
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6

Installasjonsproblem

Dersom en installasjon først kjøres uten å ha tilstrekkelige rettigheter på maskina, f.eks
dersom innstillinger for brukerkontroll (UAC) ikke er satt på laveste nivå eller en installasjon
ikke startes som administrator (ved høyreklikk på fila og velge Kjør som administrator/Run as
administrator), kan man ha problemer med å få installasjonen til å virke korrekt etterpå, også
om den kjøres med tilstrekkelige rettigheter.
Typisk problem er at kommandoen Mål avstand/Areal ikke virker, eller at du ikke får koblet
opp mot en SQL Server spatial dataserver.
For å rette opp det problemet og få installert skikkelig, kan man gjøre følgende:
1. Sett innstillinger for brukerkontroll (UAC) til nederste nivå.
Kontrollpanel/Brukerkontoer/Innstillinger for brukerkontroll eller User/Change User Account
Control Settings:

2. Restart maskina for å få innstillingene til å tre i kraft.
3. Avinstaller ISY WinMap og GeoMedia.
4. Slett mappene C:\Program Files (x86)\Common Files\Intergraph\GeoMedia\Program
og C:\Program Files (x86)\Intergraph\GeoMedia Professional\Program.
5. Sett så skrivetilgang på C:\Program Files (x86)\Common Files\Intergraph\ for å være på den sikre
siden (Høyreklikk på mappen, velg Properties/Egenskaper og fjern kryss for skrivebeskyttet)
6. Restart maskina, og sjekk at UAC'en fortsatt står på nederste nivå når du har logget på igjen.
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7. Deretter kan du installere på vanlig måte. Husk at du må være logget på med en bruker med
administratorrettigheter under installasjon, og husk å starte alle installasjoner ved å høyreklikke på
filen og velge Kjør som administrator/Run as administrator.
8. Så kan du sette UAC'en til det nivået dere ønsker å ha den.
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7 Endring mellom norsk og engelsk versjon
I versjon 2016.2 kan du enkelt endre mellom norsk og engelsk versjon av GeoMedia Desktop.
Dette gjøres ved å kjøre konfigurasjonsveiviseren, som du finner under startmenyen, Hexagon
GeoMedia Desktop 2016>Utilities>GeoMedia Desktop Configuration Wizard. Her kan du
velge mellom norsk og engelsk språk dersom det er ønskelig.
Vær oppmerksom på at enkelte settinger som settes ved installasjon av Norsk versjon vil
forsvinne når du kjører engelsk versjon, og for å få de tilbake må man kjøre Reparer på norsk
versjon på kontrollpanelet.

8 Endring mellom Gis og Pro-versjon
I versjon 2016.2 kan du enkelt endre mellom Gis og Pro versjon av GeoMedia Desktop. Dette
gjøres ved å kjøre konfigurasjonsveiviseren, som du finner under startmenyen, Hexagon
GeoMedia Desktop 2016>Utilities>GeoMedia Desktop Configuration Wizard. Her kan du
velge mellom GeoMedia Essentials som tilsvarer Gis, GeoMedia Advantage (ikke i bruk i
Norge) og GeoMedia Professional. Du må ha lisens til det produktet du ønsker å kjøre.

9 Oppdatering av GeoMedia/Installering av HotFix
Dersom du skal installere en ny nyere versjon (HotFix) av GeoMedia, så må
konfigurasjonsveiviseren kjøres for å sette språk til Engelsk før installasjon av GeoMedia
Hotfix eller andre GeoMedia tillegg.

