Ordbogsprogrammet installationsvejledning - Windows
1. Introduktion
MSI-filen til ordbogsprogrammet er primært designet til virksomheder og skoler, der ønsker at
udrulle ordbogsprogrammet til flere brugere, og MSI-filen kræver derfor også
administratorrettigheder for at køre. Ønskes en enkeltbrugerinstallation uden brug af
administratorrettigheder, anbefales det at bruge det normale installationsprogram til private.

2. Simpel brug af MSI-filen
MSI-filer installeres med programmet msiexec. Generelt hvordan, det bruges, er beskrevet i
detaljer på Microsofts hjemmeside, men grundlæggende kører man msiexec som følger:

2.1 Normal grafisk installation
msiexec /i msi-fil

2.2 Grafisk reparation af installation
msiexec /f msi-fil

2.3 Grafisk affinstallation
msiexec /x msi-fil

3. Avanceret brug af MSI-filen
3.1. Installation uden interface
Som administrator har man ofte et ønske om at køre installationen helt uden nogen form for
grafisk interface. Dette gøres ved at tilføje /q som et ekstra argument til msiexec.

3.1.1. Installation med processbar (Kaldet Basic UI)
msiexec /qb /i msi-fil

3.1.2. Installation uden dialoger
msiexec /q /i msi-fil

3.1.3. Afinstallation uden dialoger
msiexec /q /x msi-fil

3.2. MSI-features
Ønsker man at konfigurere msi-filen uden at have det grafiske interface, gør man dette ved at
sætte såkaldte msi-properties som argumenter efter msi-filnavnet. Listen af msi-properties er lang
og uoverskuelig, men de mest relevante er ADDLOCAL og REMOVE.
ADDLOCAL er en kommasepareret liste over features* i msi-filen, man ønsker at installere lokalt.

REMOVE er en kommasepareret liste over features i msi-filen, man ønsker at afinstallere.
*) Features i MSI er dele af installationspakken, der kan vælges til og fra under installation.
MSI-filen har følgende features, der alle som udgangspunkt installeres:
Ordbogsprogrammet3Feature
AutostartFeature
ProgramUpdateFeature
AutoAuthenticationFeature

3.2.1. Ordbogsprogrammet3Feature
Ordbogsprogrammet3Feature er selve ordbogsprogrammet og kan ikke undlades.

3.2.2. AutostartFeature
AutostartFeature slår automatisk opstart til, så programmet starter, når brugeren logger på
computeren. Denne indstilling er global, så brugere af programmet kan ikke selv fravælge
automatisk opstart herefter. Kun administratorer kan slå automatisk opstart fra, hvilket gøres ved
at afinstallere featuren. Fravælges denne feature, kan brugeren til enhver tid selv slå automatisk
opstart til eller fra.

3.2.3. ProgramUpdateFeature
ProgramUpdateFeature slår automatisk opdatering af programmet til. Bemærk, at automatisk
opdatering ikke kræver administratorrettigheder,og at opdateringen sker i baggrunden og som
udgangspunkt uden at forstyrre brugeren. Automatisk opdatering er en nødvendighed, for at vi
kan sikre et stabilt program, og support vil altid bede om, at programmet bliver opdateret, hvis der
er problemer.
En opdatering henter typisk 8-10 MB og fylder 20-25 MB installeret. Opdateringen downloades og
installeres individuelt for hver bruger af systemet.Fravælges denne feature opdateres
offlineordbøgerne stadig.Fravalg af denne feature anbefales ikke.

3.2.4. AutoAuthenticationFeature
Installeres denne feature, vil programmet automatisk autorisere computerne til offlinebrug. Dette
kan være praktisk på et større netværk, hvor alle maskiner forventes at bruge offlineordbøger.
Har virksomheden et begrænset antal offlinebrugere, kan dette dog være uhensigtsmæssigt.

4. Eksempler på brug:
4.1. Installer ordbogsprogrammet med standard features
msiexec /q /i msi-fil

4.2. Installer ordbogsprogrammet uden automatisk opstart
msiexec /q /i msi-fil
ADDLOCAL=Ordbogsprogrammet3Feature,ProgramUpdateFeature,AutoAuthenticati
onFeature REMOVE=AutostartFeature

4.3. Installer ordbogsprogrammet uden automatisk offlineautorisering
msiexec /q /i msi-fil

ADDLOCAL=Ordbogsprogrammet3Feature,AutostartFeature,ProgramUpdateFeature
REMOVE=AutoAuthenticationFeature

4.4. Installer ordbogsprogrammet uden softwareopdateringer
msiexec /q /i msi-fil
ADDLOCAL=Ordbogsprogrammet3Feature,AutostartFeature,AutoAuthenticationFe
ature REMOVE=ProgramUpdateFeature

