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Asentaaksesi tämän ohjelmiston verkkoon, tulee sinun tehdä hallinnollinen asennus. Tämä
tarkoittaa sitä, että määrittelet asennusohjelmassa ennalta kansioiden sijainnit sekä
tuotteen sarjanumeron.
Ennen hallinnollisen asennuksen luomista varmista, että sinulla on tiedossa ohjelman
sarjanumero, verkkoasetukset ja verkkolevyjen sekä ohjelman asennuskansioiden sijainti.

Kansiotiedot
Asennusohjelmaan tarvitaan viiden kansion tiedot. Nämä ovat:
Ohjelmatiedostot (Program Files)
Ohjelmatiedostot asennetaan aina tietokoneen ohjelmatiedostojen kansioon, joka on
yleensä 'Program Files' tai ’Ohjelmatiedostot’. Kansio haetaan automaattisesti, eikä sitä voi
muuttaa.
Jaetut ohjelmatiedostot
“Jaettujen tiedostojen” kansio sisältää esimerkiksi sanalistatiedostot, joita ei yleensä
näytetä suoraan ohjelman käyttäjille. Kaikilla käyttäjillä tulee olla kansioon lukuoikeudet,
hallintakäyttäjillä (esim. opettajilla / avustajilla) lisäksi muokkausoikeudet.
Kansion oletussijainti on CSIDL_COMMON_APPDATA. Paikallisessa asennuksessa tämä
kohde on yleensä “C:\Documents and Settings\All Users\Application Data”
Jaetut asiakirjat
“Jaettujen asiakirjojen kansio” sisältää esimerkiksi käyttäjäympäristöt, joita ohjelman
käyttäjät voivat itse avata. Kansion tulee olla kaikkien käyttäjien luettavissa ja
’hallintakäyttäjien’ muokattavissa.
Kansion oletussijainti on CSIDL_COMMON_DOCUMENTS. Paikallisessa asennuksessa kohde
on yleensä “C:\Documents and Settings\All Users\Documents”.
Käyttäjän ohjelmatiedostot
“Käyttäjän ohjelmatiedostojen” kansio sisältää ohjelman asetukset jokaiselle käyttäjälle.
Kohteen tulee olla kaikkien ohjelman käyttäjien muokattavissa. Optimitilanteessa jokaisella
tietokoneeseen kirjautuvalla käyttäjätilillä on oma kansionsa ja näin mahdollisuus omiin
käyttäjäasetuksiinsa.
Kansion oletussijainti on CSIDL_APPDATA. Paikallisessa asennuksessa kohde on yleensä
“C:\Documents and Settings\<username>\Application Data”
Käyttäjän asiakirjakansio
“Käyttäjän asiakirjojen” kansio sisältää jokaisen käyttäjän tallentamat tiedostot. Tähän
kohteeseen kaikillla käyttäjillä tulee olla kirjoitusoikeudet. Optimitilanteessa jokaisella
tietokoneeseen kirjautuvalla käyttäjällä on oma tallennuskansionsa.
Oletussijainti tallennettaville tiedostoille on CSIDL_DOCUMENTS. Paikallisesti asennettaessa
kohde on yleensä “C:\Documents and Settings\<username>\Application Data”

Tiedostojen asentaminen verkkoon
Hallinnollista asennusta luotaessa kaikki mahdollisesti verkkojakoon määritetyt tiedostot
(Jaetut ohjelmatiedostot ja Jaetut asiakirjat) kopioidaan niille määritettyihin kohteisiin.
Tällä vältetään tiedostojen kopiointi tarpeettomasti moneen kertaan ohjelmistoa
työasemille asennettaessa.
Tämän vuoksi on tärkeää tehdä hallinnollinen asennus järjestelmänvalvojana, jotta kaikkiin
tarvittaviin hakemistoihin on muokkausoikeudet.

Ohjelmiston aktivointi
Kun ohjelmisto on asennettu, se tulee aktivoida. Tuotteen mukana toimitetaan tuoteavain /
sarjanumero, jonka avulla aktivointi tehdään. Mikäli ohjelmisto asennetaan verkkoon,
tuoteavain yleensä sisältää mahdollisuuden useiden lisenssien aktivointiin.
Ohjelmisto aktivoi itsensä automaattisesti työasema-asennuksen aikana käyttäen
hallinnollisen asennuksen sarjanumeroa. Tähän toimintoon tarvitaan toimiva
Internetyhteys. Mikäli verkossa on välityspalvelin, tämän tiedot tarvitaan hallinnollisen
asennuksen määrityksessä, jotta työasemat saavat yhteyden ohjelmiston
aktivointipalvelimeen.

MSI-paketin luominen
Aseta ohjelmiston CD-levy asemaan. Valitse
'Käynnistä'-valikosta 'Suorita' ja kirjoita “msiexec /a
d:\setup.msi”. (Mikäli CD-ROM-aseman tunnus
poikkeaa d:-kirjaimesta, kirjoita oikea tunnus
komennon parametrissa.)
Hallinnollinen asennus alkaa pienen viiveen jälkeen
(viive voi olla joissakin koneissa pitkä). Klikkaa
ensimmäisessä ikkunassa 'Seuraava' jatkaaksesi
asennusta.

Seuraavaksi kysytään asennustiedostokuvan kohde.
Tämä tarvitaan asennuksen msi-tiedostoa (ja muita
työasema-asennuksessa mahdollisesti tarvittavia
tiedostoja) varten. Selaa verkkoasemasta kohde, johon
tiedostot tallennetaan.
Muista: Hallinnollinen asennus ei asenna
ohjelmistoa, vaan siinä asennuksessa käytettävät
määritykset kerätään ja näistä luodaan uusi MSIasennuspaketti.

Seuraavaksi kysytään “Jaetut ohjelmatiedostot”-kansion
sijainti. Syötä täydellinen hakemistopolku samassa
muodossa, jossa se näkyy työasemille.

Seuraavassa ikkunassa kysytään, asennetaanko kohde
verkkojakoon. Jos ruksaat tämän valinnan, kopioidaan
tiedostot automaattisesti oikeaan paikkaan eikä niitä
asenneta enää työasemille luotavassa MSI-paketissa.

Vastaavat kaksi kohtaa toistetaan myös “Jaetut asiakirjat”-kansiolle.

Seuraavissa kahdessa ikkunassa kysytään “Käyttäjän ohjelmatiedostot”- sekä “Käyttäjän asiakirjat”kansioidan sijainti. Asennus ei kysy näiden osalta verkkojaosta, koska näihin kohteisiin ei
asennuksessa kopioida tiedostoja. Tiedostoja tallennetaan näihin kohteisiin ohjelman käytön aikana.

Seuraavassa ikkunassa kysytään
tuoteavain/sarjanumero. Tätä avainta käytetään
automaattisessa aktivoinnissa, kun ohjelmistoa
asennetaan työasemille.
Varmista, että tuoteavaimessa on riittävä määrä
aktivointeja jäljellä kaikille työasemille.

Lopuksi kysytään palvelimen tietoja. Syötä
tiedot tarkasti, koska työasema-asennukset
saattavat epäonnistua, jos tiedot eivät ole
oikein.
Tiedostojen kopiointi ja MSI-asennuspaketin
luominen saattaa kestää useita minuutteja.
Kun tiedostot on kopioitu ja MSI-paketti
luotu, voit jakaa MSI-paketin verkkoon
tai suorittaa sen niin monella työasemalla,
kuin lisenssimärä sallii.
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