PC - installation af Maple 2016 med GYM-pakken
Download først de relevante installere til både Maple 2016 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du
kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker på linket og vælger ’Gem destination som…’ i menuen, så kan du selv styre,
hvor du vil gemme installationsprogrammerne (installerne).
Nedenfor finder du alle skærmbilleder og valg, du skal træffe, udførligt beskrevet. Selvom der er ganske mange
skærmbilleder, er der intet kompliceret i installationen.

Højre-klik på Maple 2016 installeren og vælg ’Kør som
Administrator’ i menuen.
Dette vil give dig flere rettigheder under
installationen.

Maple installeren åbner:

Tryk på Next

Du skal acceptere licensbetingelserne for at kunne
installere Maple 2016.
Klik i knappen: I accept the agreement

Tryk på Next

I denne dialogboks skal du vælge, hvor du vil have
Maple 2016 installeret.
Her anbefales, at du intet foretager dig, og blot
benytter standardvalget.

Tryk på Next

Her skal du vælge, om du vil have et Maple 2016 ikon
på dit skrivebord.
Vælg Yes her.

Tryk på Next

Her skal du vælge Single User License. I modsat fald
vil din Maple installation ikke kunne fungere.

Tryk på Next

Her kan du indstille Maple 2016 til automatisk - med
jævne mellemrum efter installationen - at tjekke, om
der er opdateringer. Sæt flueben ud for dette valg.
I det andet valg: Check for updates now, kan du få
installeren til at undersøge om der er en nyere
version. Dette valg kræver internetforbindelse. Du
behøver ikke at have denne markeret.
Det sidste felt skal du ikke røre.
Tryk på Next

Herefter kommer en oversigt over dine valg.
Opdager du noget, der er forkert, kan du med Backknappen gå tilbage i indstillingerne.

Alt skulle nu være klar til at starte selve installationen.

Tryk på Next

Installationen kører. Det kan tage nogle minutter.
Hvis du ovenfor har valgt Check for Updates now, vil
en eventuel opdatering automatisk blive hentet og
installeret.

Installationen er afsluttet. Du skal nu aktivere Maple
2016, så lad indstillingen være som vist.
Du kan kun aktivere, hvis du har en
internetforbindelse.

Tryk på Finish

Her skal du indtaste den aktiveringskode, du har fået
oplyst.
Har du ikke en kode, er du nødt til at trykke på Cancel
og vente med at aktivere til du har en kode.
Ved ’Activating behind a proxy server’ skal der vælges
No.

Tryk på Next.
(Hvis der er fejl i koden eller hvis koden er udløbet,
kan du ikke komme videre her)

Hvis den indtastede kode accepteres, får du denne
dialog frem. Her vil koden så øverst (slettet her).
Du skal udfylde alle de røde felter.

Tryk på Next.

Hvis alt går vel, får du denne meddelelse.
Tryk på OK

Start Maple 2016 ved at dobbeltklikke på ikonen på
skrivebordet.
Kommer der en firewall anmodning under opstarten,
skal du give tilladelse (allow).

Hvis du har Maple 2015 installeret på din PC, vil du se
denne meddelelse – ellers ikke.
Vælg selv, om du vil have dine indstillinger fra Maple
2015 overført til Maple 2016.
Første gang Maple 2016 startes vil du se denne
meddelelse.
Denne meddelelse skyldes, at du har installeret en
tidsbegrænset version af Maple 2016 (udløber 31 juli
2017).
Tryk på OK

Din Maple installation er nu klar til brug. Nu mangler
du blot at installere Gym-pakken.
Højre-klik på installeren til Gym-pakken og vælg ’Kør
som Administrator’

Tryk på Next.

Accepter licensbetingelserne.

Tryk på Next.

Her prøver installeren at finde din Maple 2016
installation.
Hvis installeren ikke kan finde din installation, skal du
klikke i feltet ’Other’ og navigere til den mappe, hvor
Maple 2016 er installeret

Tryk på Next.

Du får en oversigt over dine valg

Tryk på Next.

Installationen begynder. Det tager kun et øjeblik.

Installationen er afsluttet.

Tryk på Finish

Start Maple.
Hvis der du ser en ny række med rødbrune ikoner på
Maple’s opstartsside, er din installation i orden.

