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Hej bästa programansvariga, 
God fortsättning på det nya året! 

Hoppas ni har haft en skön och avkopplande julledighet! 
 

Under 2018 kommer en hel del saker att hända och som kommer att beröra oss inom 
licensområdet. 
Som ni vet kommer den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR) att trädda i kraft den 

25 maj. 
Dataskyddsförordningen kommer att ställa mycket högre krav att Lunds universitet har en 
god intern kontroll av licenshanteringen för att förebygga olovligt upphovsrättsligt 

skyddade programutnyttjande. 
Vi har sedan tidigare infört rutinen som kräver att slutanvändarens LU/LTH e-postadress, 
datorns IP-adress och datornamn anges vid registrering av licensen. 

Programförmedlingens register används som underlag vid revisioner för att tillstyrka 
användarens licensinnehav och för att spåra användningen och ta åtgärder vid behov. 
 

Prefekt/motsvarande vid institution ansvarar för hanteringen av licensbelagda 
programvaror och skall förebygga att olovligt programutnyttjande inte förekommer i sitt 
område. 

 
OBS! Under februari ska vi börja rensa alla obehöriga installationer av Prism. 
Detta innebär att alla programansvariga bör under januari månad, kontrollera att alla 

installationer de har gjort är registrerade på Programförmedlingens portal. 
 
Alla användare som är registrerade på GraphPad Softwares portal kommer att få ett mail, 

där vi begär dem att kontakta institutionens programansvariga om de vill säkerställa att 
deras installation är rätt licensierad.  
 

Endast för en ”Graphpad Prism Win/Mac - WORK AND HOME-hyrlicens” kommer det att 
tillåtas två installationer på samma E-postadress, om programansvariga inte har meddelat 
oss att de önskar att vi gör undantag. 

Information som rapporteras efter installationen, ser ut som i nedanstående bild: 
Vi kommer att kontrollera, både E-postadress och Datornamn och avaktivera alla 
installationer som inte finns med i Programförmedlingens register. 
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OBS! När vi är klara med Graphpad Prism kontrollen, kommer vi att fortsätta med 

OriginPro, och göra samma kontroll. 
De som redan har Origin 2017 installerad, behöver inga nya aktiveringskoder när de 
installerar Origin 2018, däremot skall alla installationer vara registrerade i 

Programförmedlingens portal för rätt licensperiod för att vara rätt licensierad. 
 
Mathematica licensen går ut den 28 februari och inga nya licenser kommer att förnyas 

automatiskt. 
Detta innebär att alla befintliga licenser kommer att upphöra om programansvariga inte 
registrerar på Programförmedlingens portal alla licenser som ska förnyas. 

 
SPSS licensen går också ut den 28 februari och för att få de nya koderna krävs att 
programansvariga registrerar på Programförmedlingens portal alla licenser som ska 

förnyas. 
 
Lunds universitet ”Site-Wide”-Nvivo-avtalet gäller från och med den 14 januari och 

omfattar alla LU anställda och studenter. 
 
Avtalet tillåter ”Work at Home” på en extra dator, dock endast om licensen skall användas 

för "general academic purposes".  
 
Den som installerar programvaran på sin privata dator, medger samtidigt att Lunds 

universitet har kontroll över denna dator; det vill säga att Lunds universitet har rätt att 
kontrollera den privata datorn om användningen ifrågasätts. 
 

Avtalet finansieras centralt och licensen kommer att distribueras kostnadsfritt, men 
distributionen kommer fortfarande att ske via programansvariga eftersom det kommer att 
krävas att programansvariga registrerar alla installationer. 

 
Detta för att kunna ha kontroll över användningsgraden och säkerställa att vi kan spåra 
användningen och ta åtgärder vid behov. 

 
Avtalet gäller i tre år, men licensnyckeln kommer att uppdateras varje år i början av 

januari och de tre artiklarna som skall registreras är för Work, Home och Student. 
 

ARTIKELNR PRODNAMN 

NVIVO-W-18-19 Nvivo-Work LU-SITE 180114-190113 (Windows-Mac) 

NVIVO-H-18-19 Nvivo-Home LU-SITE 180114-190113 (Windows-Mac) 

NVIVO-ST-18-19 Nvivo-Student LU-SITE 180114-190113 (Windows-Mac) 

 
Anställda ska registrera samma e-postadress och IP nummer de har på jobbet för sitt  
"Work at Home" licens med sina respektive datornamn.  

 
För att registrera studenter ska följande IP-nummer användas: 130.235.000.001 med sina 
respektive student e-postadress dvs. @student.lu.se adressen och datornamn. 

Vi kommer att använda aktiveringsrapporten från Alfasoft AB med Programförmedlingens 
register för att stämma av användningsgraden. 

 
Till sist vill jag informera att Adobe har varnat för att alla versioner som skapades under 
2017 och tidigare, var inte designade eller har stöd för att köras på High Sierra. 

Tyvärr har vi inte hunnit paketera CCE-2018 på grund av julhelgerna och terminsstarten, 
men vi ska försöka hinna i slutet av januari eller i början av februari. 
 

Ha en trevlig helg! 
 
 

Med vänlig hälsning        
Alonso Acosta 
IT-tjänsteansvarig/licenshantering 


