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Hej bästa programansvarig, 

Äntligen kommer ett nytt utskick, efter ett långt uppehåll. 
Tiden går tyvärr för fort för att hinna med allt som behöver göras. 

Som ni vet var det mycket som hände under 2015, som tvingade oss att ta en 
del åtgärder för att undvika missbruk; bland annat införde vi en ny rutin som 

kräver att slutanvändarens LUs/LTHs e-postadress, datorns LUs/LTHs IP-adress 
och datornamn anges vid registrering, semikolonseparerat. 

På det sättet kommer vi att kunna spåra användningen och ta åtgärder vid 
behov. 

Privata IP-serier som börjar med 10; 127; 168; 169; 172; 192 och 254, är inte 
tillåtna. 

Om en användare befinner sig utanför LUs nätverk, kan hon/han ansluta sig till 

VPN eller Eduroam, med sin LUCAT ID och därefter skriva i sin webbläsare 
www.mittip.se, då visas ett IP nummer som är från LU och den ska gå att 

registrera. (Observera att inga mellanslag ska finnas efter semikolon tecken) 
Det spelar ingen roll att IP numret ändras, eftersom vi har användarens mail 

adress och datornamn. 
Alla som är LU anställda har ett @*.lu.se eller @*.lth.se mail adress. 

 
Jag har tidigare informerat att den generella regeln för alla våra licenser är att 

de får installeras endast på maskiner ägda av Lunds universitet eller på 
maskiner som Lunds universitet har kontroll över. 

Definitionen för Universitet ägda datorer är att dessa är köpta med akademiska 
medel. 

Allt beställning görs genom programansvariga och alla våra licenser ska 
dessutom betalas via institutionernas kostnadsställen. 

 

En del av våra licenser tillåter hemmanvändning, där licensen får installeras på 
de anställdas privata datorer; dock endast om licensen skall användas för 

"general academic purposes" och om installationen godkänns av institutionen. 
Observera att hemmanvändning inte gäller Adobe, Symantec, Mindjet m.fl.    

Den som installerar programvaran på sin privata dator, medger samtidigt att 
Lunds universitet har kontroll över sin dator; det vill säga att Lunds universitet 

ha rätt att kontrollera sina datorer om användningen ifrågasätts. 
 

Det som är mycket viktigt att tänka på är att Lunds universitets licenser inte får 
användas i kommersiellt verksamhet, inte installeras på en Region Skånes 

dator eller anslutas till en Region Skånes databas och inte heller installeras på 
andra företags eller myndighets datorer, eftersom vi inte kan garantera att 

licensreglerna inte bryts. 
Det är institutionen som är ansvarig för att licensreglerna inte bryts. 
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Kort om det som är aktuellt för nedanstående leverantörer: 

 
SPSS 

Lunds universitet hyresavtal 
Avtalsperiod: 2016-03-01 - 2017-02-28 

De nya koderna för perioden 2016–2017 har kommit ut och dessa har skickats 
till alla som har registrerat sina licenser och meddelat LU ServiceDesk, genom 

mail till ServiceDesk@lu.se att de har gjort det. 

Observera att det går bra att registrera flera licenser på samma person, om du 
vill, bara du har koll på att antal installationer inte överstiger antal registrerade 

licenser. 
Du kan till exempel registrera dessa på ditt mail, IP-adress och forskargrupp. 

 
Se exemplet nedan: 

Produkt Pris/st Lic.typ Antal kommentar 
SPSS - hyrlicens för 
perioden 160301-170228  

1100 Hyr 50 Namn.Efternamn@inst.lu.se;130.235.50.50;Cancer-
Research   

 

OBS! Detta kan inte göras med Adobe, men det går bra med andra licenser. 
 

Studentlicenserna distribueras fortfarande kostnadsfritt.  
Programmet och studentkoderna finns tillgängliga för studenterna genom 

Studentportalen (StiL). 
OBS! Studenter är de som går på grundutbildning. 

Doktoranderna räknas som anställda, eftersom de har en doktorandtjänst. 
 

Microsoft 

Lunds universitet Campusavtal 
Avtalsperiod: 2012-12-01 - 2018-11-30 

Windows 10 Professional och Enterprise kom ut under sommaren 2015.  
Under hösten kom även Windows 10 Education och Office Pro Plus 2016 ut. 

Microsoft rekommenderar att installera Windows 10 Education, eftersom den 
innehåller Enterprise och både Windows 10 Home och Windows 10 Professional 

kan uppgraderas utan att använda tredje parts verktyg. 
Observera att alla program som finns under Campus Portalen, distribueras 

kostnadsfritt för alla som är registrerade som anställda vid Lunds universitet. 
Läs mer om Campus här: https://program.ldc.lu.se/login/LU-Campus.asp 

 
Adobe 

Lunds universitet Enterprise Term License Agreement (ETLA) 
Avtalsperiod: 2015-07-15 - 2018-07-14 

Produkterna som ingår i avtalet är Acrobat Professional, Design Standard, CCE 

Complete, Lightroom och PEPE (Photoshop Elements and Premiere Elemenst). 
Acrobat Professional ingår i Design Standard och CCE Complete, då ska det inte 

registreras en separat licens för samma användare. 
Observera att Work-at-home inte ingår i licensen och att slutanvändarens e-

postadress och datornamnet är kritiskt information vid registrering. 
Datorns IP-adress kan vara temporärt från VPN eller Eduroam, men e-

postadress och datornamnet måste vara rätt, annars kan licensen inaktiveras 
utan förvarning om uppgifterna inte går att verifieras. 

 
Observera att slutanvändarens e-postadress, datorns IP-adress och datornamn 

ska vara semikolonseparerat utan mellanslag, se exemplet nedan: 
Exempel: Namn.Efternamn@inst.lu.se;130.235.50.50;EGAWS9857 
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Produkterna som ingår i Design Standard är följande: 

• Acrobat Professional  
• Illustrator  

• InDesign  
• Photoshop  

• Bridge  
• Extension Manager 

  

Produkterna som ingår i CCE Complete är följande: 
• Acrobat Professional  

• Illustrator  
• InDesign  

• Photoshop  
• Bridge  

• Extension Manager  
• Dreamweaver 

• Muse 
• Premiere Pro 

• After Effects 
• InCopy 

• Flash Pro  
• Audition 

  

Produkterna som inte ingår i Enterprise Term License Agreement (ETLA), men 
som kan beställas i VIP-avtalet eller CLP-avtalet, är följande: 

Captivate 
ColdFusion Standard 

Contribute 
Director 

Fireworks 
Font Folio 

FrameMaker 
PageMaker Plus 

Presenter Licensed 
  

Observera att licensen gäller per enhet och om du vill installera en produkt på 
två enheter då krävs det två licenser. 

Om du vill använda programvaran hemma rekommenderar vi dig att installera 

programmet på en bärbar LU-dator istället. 
Annars, är det en privat prenumeration som gäller, läs mer på följande länk: 

https://creative.adobe.com/sv/plans?store_code=se&promoid=KSDPZ  
 

Tveka inte att kontakta mig om något inte är klar! 
  

Ha en fortsatt bra dag och en trevlig helg! 
 

 
 

Med vänlig hälsning 
Alonso Acosta 

IT-tjänsteansvarig/licenshantering 
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