
AEC Support 2017-09-20 Sida 1/2 
 

 
WWW.AEC.SE | SUPPORT@AEC.SE | 010-850 20 20 

AEC CADIUM 

För att installera AEC CADIUM besöker du www.aec.se och laddar ned programvaran. 

 

CADIUM SINGELLICENS 

Ladda ned AEC CADIUM.exe från www.aec.se och installera sedan programvaran. AEC 

CADIUM kräver .Net Framework 4.6, Visual C++ 2015 Redistributable Package samt Visual 

C++ 2015 Update 3 Redistributable Package och installerar vid behov dessa. Har du 

exempelvis installerat AutoCAD 2018 är dessa komponenter redan uppdaterade. 

När programmet installerats startar du det via genvägen på skrivbordet eller i Start-menyn. 

Är AEC CADIUM inte licensierad visas en varning. Välj att starta programmet i Demo-läge 

och fyll sedan i en licensansökan. Välj licenstypen Singel och fyll i de obligatoriska uppgift-

erna. Använd gärna funktionen för att hämta din MAC-adress. 

OBS! Använder du en dockningsstation rekommenderar vi att du dockar ur och ansluter med 

en nätverkskabel innan du använder funktionen för att hämta MAC-adress. Annars riskerar 

du att få en licens som gäller specifikt för din docka, eftersom den har en egen MAC-adress. 

När du slutligen trycker OK skapas automatiskt ett e-brev i din e-postklient. Har du ingen 

sådan konfigurerad sparas uppgifterna i Urklipp och du kan kopiera dem till ett textdokument 

eller ditt webbaserade e-postprogram. Bifoga din orderbekräftelse och skicka uppgifterna till 

aeclicense@aec.se. 

AEC återkommer inom kort med din licensfil som du kan placera i installationsmappen, 

varvid AEC CADIUM efter omstart startar direkt. Placerar du licensfilen någon annanstans 

får du starta AEC CADIUM i Demo-läge och under Alternativ/Licensinformation välja att peka 

ut din licensfil. När du pekat ut licensfilen måste du starta om AEC CADIUM för att få full 

funktionalitet i programmet. 

För mer information, se README.txt i installationsfoldern alternativt kontakta AEC Support 

på 010-850 20 20 eller support@aec.se. 

Om du sedan tidigare erhållit en utvärderingslicens behöver du inte installera om AEC 

CADIUM. Starta programmet i Demo-läge och radera licensfilen med funktionen under 

Alternativ/Licensinformation. 
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CADIUM NÄTVERKSLICENS 

AEC CADIUM använder FlexLM som licensserver, dvs samma lösning som Autodesk. Du 

kan ladda ned FlexLM från www.aec.se varvid en korrekt filstruktur skapas och rätt portar 

öppnas vid behov. 

Observera att AEC CADIUM kräver FlexLM version 11.12, vilket innebär att den FlexLM-

version som Autodesk 2017 och nyare använder sig av inte fungerar tillsammans med AEC 

CADIUM. 

För att erhålla en licensfil kan du starta en klient och använda dess licensförfrågan, men 

istället fylla i uppgifterna om serverns MAC-adress manuellt, se ovan. Om du inte använder 

denna funktion skickar du uppgifter om licenstyp, kontaktperson, MAC-adress och server-

namn samt bifogar orderbekräftelsen till aeclicense@aec.se. 

Behöver du hjälp med att sätta upp din licensserver är du välkommen att kontakta AEC 

Support på 010-850 20 20 eller support@aec.se. 

Observera att vid uppgradering från singel- till nätverkslicens skall singelversionen 

inaktiveras, oavsett vilken version av AEC CADIUM som tidigare använts. 

 

LICENS- OCH UNDERHÅLLSAVTAL 

Licens- och Underhållsavtal finns tillgängliga på www.aec.se/licenser, lösenord: aeckund. Vid 

installation av programmet krävs att du accepterar licensavtalet. Efter att AEC CADIUM 

installerats hittar du Licens- och Underhållsavtal i installationsmappen. 
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