
 

Vad har förändrats med hur man får överföra Office? 

  

Baserat på feedback från våra kunder som begärde ytterligare flexibilitet har Microsoft ändrat licensavtalet för Office 
Home & Student 2013, Office Home & Business 2013, Office Professionell 2013 och fristående applikationer som köps 
genom detaljhandeln/återförsäljare (gäller inte när produkten är köpt/installerad av PC-tillverkare). Denna förändring 
kommer tillåta kunder som redan har köpt en 2013 version och alla nya kunder, att överföra programvaran från en dator 

till en annan, med omedelbar verkan.   

  

Sammanfattning:   

Produkt  Hur många enheter installeras? Flyttbar till en ny PC eller Mac? 

Office Home & Student 2013  1 PC  Ja  

Office Home & Business 2013  1 PC  Ja 

Office Professional 2013  1 PC  Ja 

Office for Mac Home & Student 2011  1 Mac  Ja 

Office for Mac Home & Business 2011  1 Mac  Ja 

Office 365 Home Premium*  5 PCs eller Macs, hushåll  Ja 

Office 365 University*  2 PCs eller Macs, 1 användare  Ja 

* Ingen förändring mot tidigare   

  

Hur ofta kan kunderna överföra ett 2013 Office till en ny dator? 

  

Kunderna kan överföra sin licens och aktivera den på en ny eller annan dator så många gånger som de vill men inte mer 

än en gång var 90 dag. I händelse av en systemkrasch inom 90 dagar, ska kunden ringa Microsofts kundsupport. 

Microsofts support hjälper kunden att överföra Office till en ny dator. Numret till kundsupport är tillgänglig i Office-

programmet eller online. 

  

Vad gäller för kunder som behöver installera om Office på samma dator? Fungerar det?  

Ja. Office kan installeras om på samma dator, om det behövs. Kunden går helt enkelt till office.com/setup och följer 

anvisningarna på skärmen. 

  

Hur överför kunderna sin Office licens till en ny dator? 

  

Kunderna behöver avinstallera licensen från sin ursprungliga dator och installera den på sin nya dator med samma set-

up instruktioner (t.ex. Gå till office.com/SETUP, logga in eller ange produktnyckeln, ladda ner programvara). 

  

 

Licensiering för Nya Office 
  

Vanliga frågor   



Innebär detta att ett 2013 Office-paket nu är licensierad till mer än 1 dator?  

Nej. Home & Student 2013, Hem & Företag 2013, Professional 2013 samt fristående produkter är för installation och 

användning på 1 Windows-PC bara, men nu kan kunderna överföra licensen till en annan dator om deras dator kraschar 

eller om de köper en ny dator. 

 

Kan kunderna överföra sin 2013 licens till en annan person? 

  

Ja. Den ursprungliga ägaren kan överföra licensen till någon annan, antingen tillsammans med en dator eller bara 

licensen i sig. 

  

Vad händer om en kund behöver Office på mer än 1 dator? 

  

För kunder som behöver Office på flera PC eller Mac i ett hushåll, är den rätta lösningen Office 365 Home Premium 1-års 

prenumeration (installera på upp till 5 PC eller Mac). Office 365 University finns tillgängligt för studenter. Office Hem & 

Student 2013, Office Hem & Business 2013 och Office Professional 2013 kan bara installeras på 1 dator.  

 

Kan Office för Mac 2011 kunder överför sin licens till olika Mac? 

Ja. Office för Mac 2011 produkter kan också överföras till en annan Mac. 

 


