Uppdatera licens för CrossOver
Supportdokument nr: MCL0003
Programvara: Crona Lön Mac, Modell: 40+
När du köper Crona Lön Mac ingår förutom löneprogrammet även en licens till programvaran CrossOver från det amerikanska bolaget CodeWeavers.
När du beställer ditt löneprogram registreras din
CrossOverlicens på en mailadress. I ditt köp ingår
alla eventuella uppdateringar av CrossOver som
släpps inom 12 månader från att du aktiverat din licens.
Efter 12 månader har du fortfarande möjlighet att
ladda ner den senaste version av CrossOver din licens berättigar till. Fungerar din CrossOver med det
MacOS du kör på, ska du inte uppdatera CrossOver,
då det inte tillför några nya funktioner. Nya versioner av Cross Over ingår inte i löneprogrammets prenumerationsavtal.
Ifall du uppdaterar ditt MacOS kan du dock behöva
en nyare version av CrossOver än vad som ingick i
din ursprungliga licens. På nästa sida i detta dokument finns en lista över vilket MacOS som kräver
vilken version av CrossOver. Du når även listan på
adress: http://www.codeweavers.com/products/
crossover-mac/requirements/

9. Gå till My Accounts uppe i högra hörn och välj
My Downloads.

10. Klicka på din uppdaterade CrossOver version
och ladda ner.
11. Klicka på den nerladdade filen och installera
(flytta till mappen Applikationer).
12. Crossover startar i demoläge, ange din kod för
att lämna demoläget.
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Uppdatera en CrossOver licens
Om du behöver uppdatera din licens för CrossOver
kan du köpa en licensförlängning av DataVara AB.
Du gör på följande sätt:
1. Kontakta DataVara AB för att köpa en förlängning av licensen på CrossOver, (utöver de 12 månader som ingår i köpet för Crona Lön Mac).
2. DataVara AB e-postar en kod till dig, på den
mailadress din CrossOver licens är registrerad.
3. När du erhållit din kod går du in på adress http://
www.codeweavers.com
4. Längst upp i höger hörn väljer du [Sign in].

5. Ange den mailadress och det lösenord din
CrossOver licens är registrerad på.
6. Tryck på [Sign in].
7. När du är inloggad (du måste vara inloggad!)
går du till http://register.codeweavers.com
8. Skriv in koden DataVara AB mailade till dig
och tryck på [Register Now].
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Vilken CrossOver-version behöver du till ditt Mac OS?
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Ovanstående lista visar vilken version av CrossOver du behöver, om du uppdaterar ditt Mac OS.
Vid behov kan du köpa en licensförlängning av ditt CrossOver från DataVara AB.
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