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Installasjon av Statistica for Windows 
Kortversjonen av denne veiledning er at programmet lastes ned fra tjinfo.uib.no/program, pakkes ut og 

installeres. En må registrere sin uib- epost under installasjonen, og en får ikke fullført installasjonen før 

en har klikket seg inn på linken en får tilsendt på e-post.  

NB!! Det er bare *.uib.no adresser som vil bli godkjent under registrering (ikke private adresser). 

 

 Her er en stegvis forklaring for installasjon i Windows Vista: 

- Gå inn på siden: https://tjinfo.uib.no/program 

- Logg deg på med brukernavn og passord 

- Velg følgende fil for informasjon om lisenskoder med mer: 

 Statistica_8_win_ installasjonskode.txt (i dette tilfelle) 

- Trykk på knappen send (nederst). Ha denne info tilgjengelig når du setter i gang installasjonen av 

programmet.  

- Logg deg inn på https://tjinfo.uib.no/program ved hjelp av et nytt vindu og velg riktig fil for 

nedlasting av installasjonsfiler: 

 Statistica_8_win.exe (558.129 megabytes) (i dette tilfellet) 

(Dette er en selvutpakkende zip-fil) 

- Trykk på knappen send (nederst). 

- Klikk Lagre 

 

  

https://tjinfo.uib.no/program
https://tjinfo.uib.no/program


  Trond G/ 14.07.10 
 

2 

 

- Velg sted for utpakking av programmet (Her er skrivebordet valgt) 

 

 

- Når nedlasting er ferdig, klikk Åpne mappe 

 

- kjør den selvutpakkende zip-filen (Statistica_8_win.exe) 
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- Velg hvor du vil pakke ut installasjonsfilene (Her er skrivebordet valgt) 

- Trykk install og utpakking av installasjonsfiler begynner (kan ta noen minutter) 

 

 
 

 

- Åpne mappen statistica8 

- Høyreklikk på  CDSTART.exe – velg kjør som administrator  

(Du må muligens gi tillatelse til å kjøre programmet) 
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- Velg install STATISTICA  

- Klikk next 

  

- Skriv inn CD Key (fra Statistica_8_win_ installasjonskode.txt fra https://tjinfo.uib.no/program) 

Net ID kan stå tom 

- Trykk Next 
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- Skriv inn Install Code  

(fra Statistica_8_win_ installasjonskode.txt på https://tjinfo.uib.no/program) 

 

 

- Trykk Next for å godkjenne lisensbetingelsene 
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- Velg type installasjon (custom /typical) 

 

- Fyll inn personopplysninger og serialnummer (fra Statistica_8_win_ installasjonskode.txt på 

https://tjinfo.uib.no/program) 
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- Trykk Yes 

 

- Fyll inn registreringsskjemaet. NB! Du må bruke en UiB-epostadresse (en adresse som slutter på 

uib.no). Dersom du ikke har e-postadresse ved UiB (student/ansatt) får du ikke installert 

programmet. 
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- Sørg for at maskin er tilkoblet internett før en trykker OK 

 

- En får beskjed om at en må bekrefte lisens som er sendt via e-post før en kan fullføre 

installasjon. 
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- I e-posten som en mottar fra Statsoft må en klikke seg inn på linken for å verifisere e-

postadressen og fortsette installasjonen.   

 

- En får opp følgende bekreftelse: 

 

- En kan nå fortsette installasjonen (trykk continue) 
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- Videre installasjon er mer og mindre rett frem  

(valg av multimedia og skrivebordssnarvei før en setter i gang resten av installasjonen)  

 

 

- Installasjon settes i gang og en må til slutt restarte maskinen.  

 

- Når maskin starter opp igjen fullføres installasjonen 

 

 

Programmet er nå ferdig installert 

 

  



  Trond G/ 14.07.10 
 

11 

Info om lisens 
Når en har åpne programmet kan en i menyen: Help – about Statistica – License Management få info 

om hvor lenge lisensen varer.  

 

Når lisens er på vei til å utløpe kan en sjekke Statistica_8_win_ installasjonskode.txt  (fra 

https://tjinfo.uib.no/program ) for featurecode til å oppdatere lisensen med. Opprett sak på 

https://bs.uib.no/ dersom featurecode mangler i denne oversikten). Ved hjelp av featurecode kan en 

oppdatere lisensen uten å måtte installere programmet på nytt.  Trykk Enter Code og skriv inn 

featurecode (Oppdateringskoden).  

NB! Det kan være nødvendig å kjøre Statistica som administrator for å oppgradere lisensen på denne 

måten.  ( I Windows Vista høyreklikker en på Statistica-ikonet og velger: Kjør som administrator i stedet 

for å dobbelklikke på ikonet) 

https://bs.uib.no/

