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1. Introduktion
I detta dokument samlas relevant information som användare kan komma att behöva i olika
situationer vad gäller licenshantering för ARCHICAD, bland annat hantering av ditt Graphisoft IDkonto, svar på de vanligaste frågorna och hur du kan ladda ned licensen´automatiskt från ARCHICAD.
En rekommendation är att läsa igenom innehållsförteckningen för relevanta avsnitt, alternativt
använda sökord med ctrl/command + F.

2. Begreppsförklaring
2.1 LMT (License Manager Tool)
License Manager Tool (LMT) är ett användarvänligt gränssnitt som följer med Archicad vid
installation. Den används för att uppdatera mjuk-/hårdvarulicenserna när en ny Archicad -version
finns tillgänglig och när en mjukvarulicens ska laddas upp eller ned mellan datorn och molnet
“Company License Pool”, som erhålls av GRAPHISOFT.
License Manager Tool’s sökväg:
● Windows: C:\Program\License Manager Tool
● MacOS: Finder/Program/License Manager Tool

2.1.1 Nedladdning och systemkrav
●
●

Ladda ned License Manager Tool här.
Läs om systemkrav här.

2.2 Graphisoft ID
Ett Graphisoft ID (GSID) behövs enbart vid mjukvarulicens för att ladda upp eller ned licensen mellan
datorn och molnet. När en mjukvarulicens införskaffas behöver ett konto skapas och befintliga
användare kan se över och administrera licenserna via GSID-portalen.
Se avsnitt 4 för mer information.

2.3 Codemeter
Användaren kan manövrera sina licenser via LMT, det är dock Codemeter som söker och hittar
licensen av datorn. Det är således oftast tillräckligt att användaren känner till LMT. Codemeter
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Control Center används på IT-nivå vid felsökning för att kontrollera licensens aktivitet på datorn och
för att ställa in nätverkslicenser.
Codemeter laddas ned här.

2.4 Licenstyper
●

●

Singellicens
○ Mjukvarunyckel (eng. Software Key). Serienummer SW00000xxxxx hittas i LMT /
GSID-portalen.
○ Hårdvarunyckel (eng. Hardware Key). Serienummer består enbart av bokstäver xxxxxxxx och hittas på USB-stickan eller i LMT.
Nätverkslicens
○ Mjukvarunyckel, se ovan.
○ Hårdvarunyckel, se ovan.

Archicads olika licenstyper ovan beskrivs med jämförelser i denna artikel.

2.5 Virtuell miljö
Om ni har en virtuell miljö på kontoret där licenserna skall finnas behöver GRAPHISOFT aktivera
licenserna för detta syfte av säkerhetsskäl. Kontakta oss på Nolliplan så skickar vi en blankett som ni
signerar och skickar tillbaks, därefter aktiveras era licenser för virtuell server. Detta gäller inte
hårdvarunyckel eftersom dessa fungerar i virtuell miljö utan aktivering av GRAPHISOFT.
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3. LMT’s olika användningsområden
3.1 Mjukvarunyckel - Ladda upp / ned licens
Obs! Internet behövs enbart vid nedladdning / uppladdning / uppdatering av en mjukvarunyckel som
singellicens. Internet behövs alltså inte för arbete med Archicad, enbart vid nätverkslicens.

3.1.1 Ladda ned licens
1. Öppna LMT och klicka på Continue.
2. Logga in med ditt Graphisoft ID och klicka på “Download” för din licens, se bild 1. Se molnsymbolens betydelse i tabell 1 nedan. Fältet “Content of Selected Key visar vilken licens
nyckeln innehåller och antal licenser på nyckeln.
3. Du får en notifikation när allt är klart, det tar några minuter innan licensen kan laddas upp på
nytt, den gröna ikonen “Refresh” uppdaterar statusen för licensen.

Bild 1. Nedladdning av mjukvarulicens.
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Tabell 1. Symboler i LMT.

3.1.2 Ladda upp licens
Obs! En mjukvarulicens kan enbart laddas upp från den dator den laddats ned till, detta av
säkerhetsskäl.
1. Öppna LMT och klicka på Continue.
2. Logga in med ditt Graphisoft ID och klicka på “Download” för din licens, se bild 2. Se skärmikonens betydelse i tabellen ovan. Fältet “Content of Selected Key visar vilken licens nyckeln
innehåller och antal licenser på nyckeln.
3. Du får en notifikation när allt är klart, det tar några minuter innan licensen kan laddas upp på
nytt, den gröna ikonen “Refresh” uppdaterar statusen för licensen.
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Bild 2. Uppladdning av mjukvarulicens.

3.2 Uppdatera hårdvaru-/mjukvarunyckel vid ny version av Archicad
3.2.1 Mjukvarulicens
När du loggar in med ditt konto i LMT ser du befintliga licenser för poolen. Där det vanligtvis står
“Download / Update” finns istället “Update Licenses” tillgängligt när en ny Archicad -version skall
släppas. Klicka på licensen och välj “Update Licenses”. Du får en bekräftelse i LMT efter lyckat
utförande, se bild 3.

3.2.2 Hårdvarulicens
Öppna LMT och klicka på din licens. Ikonen “Update Licenses” finns tillgänglig när en ny Archicad version släpps. Klicka på licensen och välj “Update”. Du får en bekräftelse i LMT efter lyckat
utförande, se bild 3.
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Bild 3. Uppdatering av mjukvaru-/hårdvarunyckel.
Fältet “Licenses After Update” visar vilken version licensen kommer ha efter uppdatering.
Om det står Archicad 25 innebär det att licensen kommer fungera för alla versioner mellan 8.1 och
25.

3.3 Byte av licenstyp
Det är möjligt att byta sin hårdvarunyckel till mjukvarunyckel eller vice versa. Detta görs efter
överenskommelse med Nolliplan. Det går inte att göra vid virtuell miljö.
Läs mer här.
1. Kontakta Nolliplan om bytesförfrågan. När processen är klar från vårt håll får du ett mail
med ditt nya serienummer.
2. Sätt i din hårdvarunyckel.
3. Öppna LMT och klicka på Continue.
4. Logga in med ditt Graphisoft ID (skapa nytt om du inte redan har ett, enligt 2.2. och markera
licensen som skall bytas. Bild 4 visar att en hårdvarunyckel (se symbol) skall ersättas med
den mjukvarunyckel du nu har i molnet “Company License Pool”.
5. Klicka på “Start Key Replacement”. En ny dialogruta “Key Replacement”, se bild 5, bekräftar
bytets licenstyper. “Source Key” innebär den licenstyp och serienummer du har för
nuvarande, som skall bytas ut. “Target Key” innebär den licenstyp och serienummer du
kommer byta till.
6. I det fall du har bytt till en mjukvarunyckel, se 3.1.1 för att ladda ned den till datorn.
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Bild 4. LMT vid licensbyte.

Bild 5. Dialogruta före bytets genomförande.
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Bild 6. Dialogruta efter lyckat utförande, i detta fall när en hårdvarunyckel blivit ersatt av en
mjukvarunyckel.

4. Graphisoft ID - licenshantering
4.1 Skapa ett Graphisoft ID och företagskonto
1. Skapa ett Graphisoft ID här.
2. När ett GSID skapats, behöver en Authentication Key fyllas i när användaren loggar in i LMT,
se bild 7. Det är en företagsspecifik kod som identifierar ditt företag för licenshantering,
denna kod erhålls i ett mail vid köp av mjukvarunyckel och kopplar alltså ihop GSID-kontot
med serienumret.
3. Därefter skall företagsnamnet fyllas i, se bild 8. Detta kommer sedan bli ert
företagskonto/administratör. Detta kan sedan överlåtas till annat konto. Proceduren med
Authentication Key och “Create Company Account” görs endast en gång.
Obs! För att lägga till en användare i ett befintligt företagskonto, se 4.3.1.

Bild 7. Authentication Key vid skapande av GSID.
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Bild 8. Create Company Account.

4.2 Logga in på licenspoolen
Du kan antingen logga in och hantera din licenspool här, eller via License Manager Tool, se bild 9. Du
kan, efter inloggning i LMT, klicka på samma ikon för att hantera din licenspool eller logga ut.

Bild 9. Inloggning med Graphisoft ID via LMT.

4.2 Användare - se över din mjukvarulicens med Graphisoft ID
En licens kan tilldelas en användare av ett företag som har en licenspool. Denna användare kan logga
in i licenspoolen och göra följande:
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●
●
●

Ändra sina uppgifter (Personal Details-fliken, se bild 8)
Se vilket adminkonto/företag som kontot tillhör och lämna det vid flytt till annat konto, se
bild 10.
Se antalet licenser tilldelade samt till vilken dator den är nedladdad, se bild 11.

Bild 10. GSID-portalen: Company details för en användare.
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Bild 11. GSID-portalen: License Pool för en användare.

4.3 Administratör - tilldela och hantera singellicenser till användarna
Adminkontot är det konto samlade företagslicenser hamnar. Det kan antingen vara nätverkslicenser
(t. ex NÄT-4; fyra nätverkslicenser) eller en pool med flertalet singellicenser. Varje singellicens kan
delas ut till en användare. Om en licens skall delas mellan flertalet kollegor behöver de dela konto.
Laddas licensen ned till en av datorerna kommer den inte längre synas som nedladdningsbar
(molnet-symbolen, tabell 1), före den är uppladdad igen.
Obs! Det är mycket viktigt att informera samtliga användare att en mjukvarulicens enbart kan laddas
upp från den dator den laddats ned till, detta av säkerhetsskäl.

4.3.1 Lägga till en ny användare till Company License Pool (GSID-portalen)
1. Användaren behöver skapa ett GSID-konto, se 4.1.
2. Logga in med adminkontot på GSID-portalen.
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3. Se bild 12, här kan du antingen skicka en inbjudan till användarens e-mail, se befintliga
medlemmar och vilka inbjudningar som ännu inte är besvarade.
4. När inbjudan är skickad får användaren ett mail för godkännande.
5. Licenser kan sedan tilldelas och ses över i fliken “License Pool” > “Available for”, se bild 11.
Obs! En användare kan lägga till sig själv på företagskontot genom att, efter skapande av GSID, fylla i
Authentication Key. LMT kommer koppla användaren till det befintliga kontot, vilket behöver
godkännas av administratören.

Bild 12. GSID-portalen: Inbjudan till användare att ansluta sig till företagskontot.

4.3.2 Andra användningsområden för administratör
I fliken “Personal details” kan kontots uppgifter ändras, se bild 13. Exempelvis sker överlåtelse av
kontot till en annan mailadress i denna flik. Lösenordet och land hanteras också här.
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Bild 13. GSID-portalen: Personal details.

4.4 Licenshantering direkt i Archicad
Från och med version 22 kan användare logga in med GSID direkt i Archicad när ett projekt öppnas.
Om datorn inte har en mjukvarulicens nedladdad, och om det finns en ledig licens i molnet, kommer
licensen laddas ned automatiskt utan att användaren behöver ladda ned licens via LMT. Det går inte
att ladda upp licensen, det behöver göras i LMT manuellt. Inloggningen via Archicad underlättar även
hanteringen av BIMx.se detta dokument.
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Bild 14. Inloggning GSID från Archicad.

5. Vanliga frågor och svar samt förslag till felsökning
5.1 Vad är skillnaden mellan de olika licenstyperna?
Jämförelse och beskrivning finns i detta dokument.

5.2 Vem behöver ha License Manager Tool installerat på datorn?
LMT installeras vid Archicad-installation, programmet är främst relevant i följande:
● Den person som har sin licens som hårdvarunyckel, enbart för att kunna uppdatera licensen
till nya Archicad-versioner och byta licenstyp.
● Den person som har sin licens som mjukvarunyckel, antingen som användare i en Compant
License Pool eller som administratör.
● Den server som fungerar som licensserver om företaget har nätverkslicenser.

5.3 Hur aktiverar jag min nätverkslicens?
Om det är en hårdvarunyckel, sätt i den i serverdatorn. Är det en mjukvarunyckel, ladda ned den
enligt 3.1.1 på servern. Öppna sedan programmet Codemeter Control
Center/Webadmin/Configuration/Server/Server Access/Network Server: Enable/Apply.
Mer information finns här.
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5.4 Varför kan jag inte komma åt nätverkslicensen hemifrån?
För att komma åt kontorets nätverkslicens hemifrån behöver du vara uppkopplad på kontorets
nätverk, antingen via VPN eller en publik Codemeter server. IT-ansvarig bör i första hand undersöka
VPN-uppkopplingen och sedan programmet Codemeter Control Center på klientdatorn, säkerställ att
serverns IP-adress finns med i Configuration/Server Search List. Antivirus kan också gå in och
blockera, därav bör det felsökas tillsammans med brandvägg. Istället för VPN kan serverns publika
och fasta IP-adress skrivas in Server Search List på klientdatorn för tillgång till licens. Läs mer om VPN
och publik Codemeter server här.
För nätverkslicenser finns en tilläggsfunktion som gör att en användare kan checka ut
nätverkslicensen till sin dator under en viss period, internet behövs bara vid utcheckning och när
licensen återlämnas. Utcheckningsbara licenser syns inte i LMT, de syns i Archicad/Help/License
Information. Mer information om utcheckningsbara licenser finns i .detta dokument om licenstyper.

5.4 Min mjukvarulicens är förstörd / datorkrasch, vad gör jag?
Kontakta supporten: Archicadsupport@nolliplan.se eller ring supportnumret på vår supportsida.
Eftersom mjukvarulicensen behöver laddas upp från datorn för att kunna flyttas, förstörs licensen
om datorn / hårddisken går sönder eller rensas. Av den anledningen behöver vi ordna en ny licens,
det är kostnadsfritt om det inte sker vid upprepade tillfällen. Är det akut får du låna en
nätverkslicens från oss under tiden. I GSID-portalen ser du i License Pool vilken licens som är
nedladdad på den trasiga datorn, detta serienummer behöver anges vid kontakt med oss.

5.5 Jag har missat ladda upp mjukvarulicensen från min dator, kan jag flytta
licensen till en annan dator ändå?
Nej, licensen behöver laddas upp från datorn den laddades ned på, detta av säkerhetsskäl.

5.6 Min hårdvarunyckel är stulen, vad gör jag?
Gör en polisanmälan online och kontakta supporten: Archicadsupport@nolliplan.se eller ring
supportnumret på vår supportsida. Vi behöver vi ordna en ny licens, det är kostnadsfritt om det inte
sker vid upprepade tillfällen. Är det akut får du låna en nätverkslicens från oss under tiden.

5.7 Min hårdvarunyckel läses ej i datorn, vad gör jag?
Kontrollera först om den fungerar i en annan USB-port eller annan dator. Kontrollera att port 22350
är öppen i datorn. Öppna Codemeter Control Center, det skall stå “Cmstick” i listan om den hittar
nyckeln.
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Du bör också se till att du har den senaste drivrutinen av Codemeter, den finns att ladda ned här.

5.8 Min mjukvarunyckel fungerar inte, vad kan jag göra?
Logga in med ditt GSID på GSID-portalen för att kontrollera status och vilken dator licensen faktiskt
är nedladdad till under License Pool.
Oavsett licenstyp är det viktigt att port 22350 är öppen på datorn. Porten blockerar annars
inkommande / utgående trafik för att skydda datorn och om porten öppnas kan licensen släppas
igenom. I felsökningssyfte kan också brandväggen och antivirusskydd temporärt stängas av för att se
om licensen fungerar. De bör slås på igen när felsökningen är klar.
Du bör också se till att du har den senaste drivrutinen av Codemeter, den finns att ladda ned här.

5.9 Varför fungerar inte min licens för enbart den nyaste Archicad-versionen?
Du behöver uppdatera licensen inför varje version. Exempelvis kan Archicad 25 öppna alla versioner
från 8.1 till 23. Läs mer i avsnitt 3.2.

5.10 Jag får ett error-meddelande när jag gör ändringar i GSID-portalen,
exempelvis lägger till användare / tilldelar licens. Varför?
Testa att göra samma sak i webbläsaren Chrome.

5.11 Jag har ingen mjukvarulicens synlig när jag loggar in i LMT, varför?
Det finns ingen licens tillgänglig på kontot eller ingen licens tilldelad. Säkerställ att du är inloggad. Du
kan öppna GSID-portalen, se bild 15 och i License Pool se vilken dator licensen är nedladdad till. Du
kan även använda den gröna Refresh-ikonen för att ladda om LMT. Gäller det hårdvarulicens, se 5.7.
Du bör också se till att du har den senaste drivrutinen av Codemeter, den finns att ladda ned här.
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Bild 15. LMT.

5.12 Licens i LMT står som “Key Content is not Accessible”, varför?
Se bild 16, en okänd licens har en röd triangel med varningsmeddelande bredvid. Förutsatt att den
andra licensen fungerar som den skall, dras slutsatsen att det är en “dummy” licensfil skapad på
datorn från en tidigare misslyckad LMT-hantering. Den gör ingen skada och kan därav ignoreras. Den
kan även tas bort genom att ta bort den korrupta licensfilen på datorn, det bör Nolliplans support
hjälpa till med, läs mer om problemet här.
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Bild 16. LMT, Key content is not accessible.

5.13 Övriga länkar vid felsökning
●
●
●
●
●

Felmeddelande vid uppdatering av LMT, “Key Content is not Accessible”
GRAPHISOFTs databas med artiklar om LMT och övrig licenshantering
Loggfiler LMT
Loggfiler Codemeter (CmDust Log)
GRAPHISOFTs License Manager Tool User Guide

5.14 Archicad support och generella tips
Om ingen åtgärd ovan löser problemet bör det undersökas av Nolliplan. Ett generellt tips är att
samla loggarna från Codemeter (CmDust Log) och skicka tillsammans med problembeskrivning till
Archicadsupport@nolliplan.se eller ringa supportnumret på vår supportsida.
Felsök även tillfälligt med antivirusskydd och brandvägg avstängda.
OBS! VIP-avtal och supportavtal är två olika avtal. Vill du teckna supportavtal, vänligen kontakta en
av våra säljare i din region, se vår hemsida.
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