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1 Visma Liikkuvan työn ratkaisut -lisensointi 

Tässä kappaleessa kuvataan Visma Liikkuvan työn ratkaisut Tässä kappaleessa kuvataan Visma Liikkuvan työn ratkaisut Tässä kappaleessa kuvataan Visma Liikkuvan työn ratkaisut Tässä kappaleessa kuvataan Visma Liikkuvan työn ratkaisut ----järjestelmän järjestelmän järjestelmän järjestelmän 
lisensointiin vuonna 2016 tlisensointiin vuonna 2016 tlisensointiin vuonna 2016 tlisensointiin vuonna 2016 toteutuneita muutoksia sekä näistä aiheutuvia oteutuneita muutoksia sekä näistä aiheutuvia oteutuneita muutoksia sekä näistä aiheutuvia oteutuneita muutoksia sekä näistä aiheutuvia 
toimenpiteitä.toimenpiteitä.toimenpiteitä.toimenpiteitä.    

1.1 Johdanto 

Lisenssi on ohjelmiston tai muun immateriaalioikeuden alaisen omaisuuden käyttöön 
oikeuttava sopimus. Tietokoneohjelmiston lisenssiksi ymmärretään yleensä 
lisenssipaperiin painettu, ohjelmiston rekisteröimiseksi tarvittava sarjanumero 
(lisenssinumero) ja sen mukana tulevat käyttöehdot. 

Visma Liikkuvan työn ratkaisut -järjestelmä on huolehtinut aiemmin itse lisensseistä, 
mutta Visma License Systemiin tehdyn integroinnin johdosta lisenssien ylläpito siirtyy 
Visma License Systemin puolelle muiden Visman sovellusten tavoin. Tällä tavoitellaan 
helpompaa, turvallisempaa ja kustannustehokkaampaa kokonaisratkaisua tuotelisenssien 
käsittelyssä. Jatkossa tämän dokumentin yhteydessä Visma License System -
järjestelmästä käytetään termiä VLSVLSVLSVLS sekä Visma Liikkuvan työn ratkaisut -järjestelmästä 
termiä LTRLTRLTRLTR.  

1.2 Asiakaskohtainen aktivointiavain 

LTR -lisenssi yksilöityy asiakasnumeroon sidotun aktivointiavaimen avulla. Ilman 
aktivointiavaimen käyttöönottoa ei järjestelmää pystytä asentamaan tai päivittämään. 
Tämä koskee niin uusia kuin myös ennen vuotta 2016 tehtyjä asennuksia. Asiakasnumero 
sekä aktivointiavain lähetetään Vismalta ja LTR -pääkäyttäjä syöttää ne järjestelmän 
aktivointitietoihin. 

 
Esimerkki sähköpostista, jolla lisenssin aktivointiavain toimitetaan. 
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2 Lisenssin käyttöönotto 

Lisenssin aktivointi edellyttää käyttäjältä ylläpitäjäoikeuksia LTR Lisenssin aktivointi edellyttää käyttäjältä ylläpitäjäoikeuksia LTR Lisenssin aktivointi edellyttää käyttäjältä ylläpitäjäoikeuksia LTR Lisenssin aktivointi edellyttää käyttäjältä ylläpitäjäoikeuksia LTR ----järjestelmäänjärjestelmäänjärjestelmäänjärjestelmään    
sekä Visman tilaustoimistolta saatuja sekä Visman tilaustoimistolta saatuja sekä Visman tilaustoimistolta saatuja sekä Visman tilaustoimistolta saatuja asiakasasiakasasiakasasiakasnumeroa sekä numeroa sekä numeroa sekä numeroa sekä aktivointaktivointaktivointaktivointiavaintaiavaintaiavaintaiavainta....    

2.1 Alkutoimet 

Ennen lisenssin aktivointia täytyy järjestelmään syöttää Visman tilaustoimistolta saatu 
asiakasnumero sekä lisenssin aktivointiavain. Tietojen syöttö vaatii käyttäjältä 
järjestelmän ylläpito-oikeudet. LTR -järjestelmän version tulee olla 2.3.16242.3.16242.3.16242.3.1624 tai 
uudempi, jotta VLS-aktivointi on mahdollinen. 

Järjestelmään kirjautumisen jälkeen päästään etusivulta järjestelmän asetuksiin 
klikkaamalla Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetuksetKäyttäjähallinta ja järjestelmäasetuksetKäyttäjähallinta ja järjestelmäasetuksetKäyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset -linkkiä. 

 
 

Lisenssitiedot löytyvät Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset -sovelluksen sivulta 
Asetukset � Järjestelmäasetukset. Kaikki lisenssiin liittyvät toimenpiteet suoritetaan 
tällä sivulla. 

 
 

Järjestelmäasetukset -sivun Asetukset -osion lopussa ovat VLS-kohtaiset kentät: 

VLS asiakasnumero Asiakasnumero (ID), joka asiakkaalle toimitetaan 
tilaustoimiston toimesta. Tulee olla täytettynä ennen lisenssin 
aktivointia / päivittämistä. 

VLS aktivointiavain Lisenssin aktivointiavain, joka asiakkaalle toimitetaan 
tilaustoimiston toimesta. Tulee olla täytettynä ennen lisenssin 
aktivointia / päivittämistä. 
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2.2 Lisenssin aktivointi 

Järjestelmäasetukset -sivun VLS -osiossa voidaan aktivoida, päivittää sekä vapauttaa 
käytössä oleva lisenssi. Lisenssin aktivointi aloitetaan syöttämällä Asetukset -osion VLS VLS VLS VLS 
asiakasnumeroasiakasnumeroasiakasnumeroasiakasnumero - ja VLS aVLS aVLS aVLS aktivointiaktivointiaktivointiaktivointiavainvainvainvain -kenttiin tilaustoimistolta saatu asiakasnumero 
sekä lisenssin aktivointiavain ja klikkaamalla TallennaTallennaTallennaTallenna -painiketta. Tallennuksen jälkeen 
sivu tulee päivittää. 

On myös syytä varmistaa, että Asetukset -osiossa olevan Ohita versiotaOhita versiotaOhita versiotaOhita versiotarkistus rkistus rkistus rkistus 
kirjautumisessakirjautumisessakirjautumisessakirjautumisessa -asetuksen valintana on EiEiEiEi. 

  
Asiakasnumeron sekä aktivointiavaimen syöttämisen jälkeen lisenssi voidaan aktivoida 
joko suoraan palvelimelta tai tiedoston kautta. 

Tämän jälkeen voidaan klikata VLS -osion Aktivoi lisenssi Aktivoi lisenssi Aktivoi lisenssi Aktivoi lisenssi palvelimeltapalvelimeltapalvelimeltapalvelimelta -painiketta. 
Järjestelmä vahvistaa lisenssin onnistuneen aktivoinnin. 

Mikäli käytettävissä ei ole Internet-yhteyttä, voidaan lisenssin aktivointi tehdä myös 
erikseen Visman tilaustoimistolta saatavalla lisenssitiedostolla. Tällöin kyseinen tiedosto 
valitaan Lataa lisenssi levyltä -kohdan selauspainikkeella oman koneen kovalevyltä, jonka 
jälkeen aktivointi tapahtuu Tuo lisenssi tiedostonaTuo lisenssi tiedostonaTuo lisenssi tiedostonaTuo lisenssi tiedostona -painiketta klikkaamalla. 
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3 Lisenssin ylläpito 

Lisenssin aktivoinnin jälkeen Hae lisenssi VLSHae lisenssi VLSHae lisenssi VLSHae lisenssi VLS----palvelimeltapalvelimeltapalvelimeltapalvelimelta -painikkeella saadaan 
lisenssin tiedot haettua palvelimelta esim. muutosten päivittämiseksi. Järjestelmä hakee 
lisenssitiedot myös automaattisesti, mikäli edellisestä päivityksestä on yli 30 päivää. 

Aktivoitua lisenssiä ei voida käyttää uudestaan toisessa LTR -asennuksessa. Mikäli 
halutaan siirtää aktivoitu lisenssi asennuksesta toiseen, tulee voimassa oleva lisenssi 
ensin vapauttaa. Vaihtoehtoisesti voidaan Visman tilaustoimistolta pyytää väliaikaista 
rinnakkaislisenssiä. 

Vapauta lisenssiVapauta lisenssiVapauta lisenssiVapauta lisenssi -painikkeella saadaan käytössä oleva lisenssi vapautettua esim. 
palvelimen vaihdon yhteydessä.  

 
 

Päivitä lisenssille versiotiedotPäivitä lisenssille versiotiedotPäivitä lisenssille versiotiedotPäivitä lisenssille versiotiedot -painikkeella päivitetään lisenssin tiedot VLS-
palvelimelle (esim. LTR:n versionumero). Järjestelmä suorittaa myös tämän toiminnon 
automaattisesti säännöllisin väliajoin. 

 


