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LDC
Kund och tjänst/programförmedling
Hej bästa medarbetare,
För att ladda ner program krävs ett FTP program och om du befinner dig utanför LU nätet krävs ett
VPN-uppkoppling.
Om du inte har FTP programmet installerad, ska du ladda ner den från länken som finns på vår hemsida
www.ldc.lu.se/program och klicka på FTP, välj ftp.coreftp.com och spara filen där du hittar den.
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Starta installationen genom att dubbelklicka på FTP ikonen och välj Run.

coreftplite.exe

Välj Next, acceptera licensen, Next, acceptera sökvägen och Next.

Acceptera alla förslag och finish.

Starta CoreFTP programmet och skapa en Site, genom att skriva LDC Program i Site Name fältet, skriv
program.ldc.lu.se i Host/IP/URL fältet.
Ange din användaridentitet och ditt lösenord.
Ändra Timeout från 60 till 300 och välj Connect.

När du är ansluten ser du två fält:
Fältet till vänster visar din dator och fältet till höger visar programserver.
Observera att du kan skapa en katalog på din dator där du kan spara dina nedladdade program.
Klicka på den gula ikonen ovanför din C:\.. på den vänstra fältet och ange ett namn, som kan vara
Select_09 eller något annat namn du väljer.

Du väljer det programmet du vill ladda ner på det högra fältet, genom att dubbel klicka på katalogen
som innehåller programmet och dubble klicka på programmet.
Du får ytterligare ett fönster där du väljer Transfer och nedladdningen påbörjar, se bilden nedan:

Under nedladdningens process kommer du att se ett statusfält som visar i procent hur mycket den har
laddat ner.
När programmet har laddas ner klart, försvinner statusfältet och programmet ska finnas under katalogen
du skapade till vänster på din dator.
Observera att anslutningen kopplas från om du inte har någon aktivitet efter 5 minuter.
För att återställa uppkopplingen ska du välja Sites på meny raden högst upp, välja Site Manager och
Connect igen, då har du återställt din anslutning.

Serienummer listan finns på vår licensportal där programansvariga loggar in för registrering och för att se
prislistan.
Studenterna som använder SPSS i sin utbildning kommer att kunna ladda ner SPSS programmet från
vår server genom det nya Stil portalen.
Studenternas inloggningsuppgifter finns i Stil portalen och dessa kan användas för att konfigurera FTP
klienten på samma sätt som övriga programansvariga, dock ser de endast de platserna de har behörighet.
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