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1. Installation af Prophix
Der er generelt to måder at installere Prophix på din computer. Den ene er at kontakte IT Support på
lokalnummer 2020 og oprette en sag hos dem om at få Prophix installeret på din maskine. Dette er typisk
den sikreste vej til at få installeret Prophix, da du er sikker på alt bliver gjort korrekt, men bemærk at det
kan tage noget tid, alt efter hvor mange sager IT support er ved at håndtere.

Den anden metode er ved at installere Prophix selv gennem ”Software centeret”, hvilket denne vejledning i
det følgende viser.

Som start skal du sikre dig, at din computer er på det fælles domæne, hvilket alle AAU-computere som
standard er. Dette er nødvendigt for at anvende Prophix.

Typisk vil det være muligt at installere Prophix fra ”Software centeret”, som IT Support installerer på din
maskine, når den installeres fra ny. ”Software centeret” kan findes i din startmenu og under ”AAU IT
services”

Hvis du ikke har denne mappe i din startmenu og/eller ikke kan finde ”Software centeret” på din computer,
skal du kontakte IT Support på lokalnummer 2020 for videre hjælp.

Når du åbner ”Software centeret” vil du stå under menuen ”Available software”, hvis ikke skal du vælge
denne menu.
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I denne menu skal du finde programmet ”Prophix 11.5” og sætte flueben herved:

Derefter vælger du ”Install” i nederste højre hjørne og lader ”Software centeret” installere Prophix.

Når installationen er afsluttet, vil det være muligt for dig at starte Prophix enten fra et ikon på dit
skrivebord eller fra din Windows-startmenu:

Hvis installationen af Prophix fejler undervejs eller det ikke er muligt at vælge Prophix fra ”Available
software” skal du kontakte IT Support på lokalnummer 2020 for videre hjælp.
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