Veiledning for nedlasting og aktivering av Mathcad
21.09.07 Helge Rabbås, IT-koordinator hos fylkesopplæringssjefen i Oppland

Installasjon av Mathcad er en omfattende prosess, men hvis du følger denne veiledningen
burde det ikke være så vanskelig. NB: Skjermbildene på din PC kan avvike noe fra bildene i
denne veiledningen, avhengig av nettleseren og operativsystemet du benytter.
Installasjonen skjer ved at du gjennomfører følgende steg - NB: i den angitte rekkefølgen:
• Opprette konto hos PTC (produsenten av Mathcad)
- Her oppgir du blant annet brukernavn (e-postadresse) og passord for kontoen din
• Laste ned Mathcad
- Fra internett http://www.ptc.com/support/mathcad_downloads.htm
For å få lastet ned filen må du oppgi brukernavn og passord til PTC-kontoen din
- Eller du kan laste ned fila fra skolens server, forutsatt at skolen har lagt ut programmet
der og at du har tilgang til serveren
• Pakke ut programmet (programmet er zippet, og må pakkes ut (unzippes) før det kan
installeres)
• Kjøre setup (installasjon)
- legge inn lisensnøkkel (denne får du av skolen din)
• Kjøre License setup (dette krever internett-tilgang!)
- her må du igjen skrive inn brukernavn og passord for PTC-konto
• Ferdig!

Opprette konto hos PTC
1.
2.
3.

Gå til PTCs hjemmeside www.ptc.com
Klikk på English under Norway
Klikk på My Account øverst til høyre på websiden:

4.

Klikk så på New Account:

5.

Fyll inn Personal Information og Security Information
Det er ikke nødvendig å fylle ut alt, men alle felter med en rød stjerne må fylles ut.
Password: Dette må være minst 6 tegn (du kan blande tall og bokstaver)
Password Hint Question og Password Hint Answer:
Angi et spørsmål og svar (på engelsk) som er lett å huske, for eksempel:
Password Hint Question: What is the name of my cat?
Password Hint Answer: Mons
Når du er ferdig trykker du på

6.

7.

Forutsatt at du har lagt inn alle nødvendige opplysninger kommer en webside med
denne overskriften:

Nå er du ferdig, og kan stenge websiden.
Du vil nå motta en e-post fra PTC med overskriften: PTC.com Account Created, som
inneholder en lykkeønskning og en beskrivelse av hva din konto gir deg adgang til.

Laste ned Mathcad
Dersom du kan laste ned Mathcad fra skolens server vil skolen gi veiledning for dette.
Nedlasting fra internett:
Gå til http://www.ptc.com/support/mathcad_downloads.htm og klikk på fila
CD_English.exe:

(Denne versjonen av Mathcad er godkjent også for Windows Vista!)
Dette vinduet dukker nå opp:

Her må du skrive inn brukernavn (e-postadresse) og passord som du oppga da du opprettet
kontoen hos PTC.

Nå får du trolig opp dette vinduet:

Klikk på Lagre. Du må nå bestemme hvor fila skal lagres …

… velg mappe og klikk på Lagre. Nedlastingen tar lang tid, for fila er på hele 220 MB. Når
nedlastingen er fullført finner du fila CD_English.exe i mappen du spesifiserte i forrige trinn.
Dobbeltklikk på denne fila for å starte installasjonen. Du får nå trolig opp dette vinduet:

Klikk på Kjør.

Pakke ut programmet
Du får nå opp dette vinduet:

Klikk på Browse og velg mappen der du vil legge de utpakkede filene. Deretter klikker du på
Unzip (”pakk ut filene”). Utpakkingen tar litt tid, ca. 5 - 10 minutter.

Kjøre setup
Når utpakkinger er fullført åpner du mappen du spesifiserte i forrige trinn:

…
… og dobbeltklikker på fila setup for å forstette installasjonen.
Du får nå opp dette vinduet:

Klikk på Mathcad 14.0 M011.
(Hvis du ikke allerede har Adobe Acrobat Reader 8 eller Internet Explorer 7 på PC-en, kan
du installere disse programmene ved å gå tilbake til dette vinduet etter at Mathcad er
installert, og klikke på Other Software)
Nå starter selve installasjonen av Mathcad:

Du får så opp dette vinduet:

Klikk på Next. Nå får du opp dette vinduet:

Sett merke i feltet ved I accept the terms, og klikk på Next. Nå får du opp dette vinduet:

Fyll ut User Name (navnet ditt eller e-postadressen din) og Organization (skolen din).
Så fyller du ut Product Code (lisensnøkkel). Lisensnøklene er personlige. De er sendt ut til
skolene, som må levere dem ut til den enkelte Vg1-elev som deltar i forsøk med bærbare elevPC'er.

Klikk Next, og du får opp dette vinduet:

Hvis du vil lagre Mathcad et annet sted enn det som er foreslått: klikk på Change.
Klikk på Next for å gå videre, neste vindu er dette:

Klikk på Install, og installasjonen fortsetter …

… dette kan ta en god stund. Når denne prosessen er fullført, får du opp dette vinduet:

Klikk på Finish. License Setup starter opp automatisk.

Kjøre License setup

Her klikker du på Next …

… og her klikker du også på Next. Nå får du opp et vindu med produktnøkkelen som du la
inn tidligere:

Klikk på Next.

Klikk på Next (du har jo allerede opprettet PC-konto), og du får opp følgende vindu:

Angi brukernavnet ditt (e-postadressen) og passordet i PTC-kontoen din, og klikk på Finish.
Du får nå opp dette vinduet:

… og etter en kort stund …

… er installasjonen komplett!

Lykke til med ditt nye matematikk-verktøy!

