
 

Vennligst les F A Q som står på slutten av dette dokumentet, før du kjøper lisens. 

1. System er datamaskinen du skal benytte OpenCPN på. Kartsettet vil bli laget for dette systemet og kan KUN bli 
brukt på dette systemet. Last ned og installer oeSENC utvidelsen (kun for OpenCPN 4.6 versjon og nyere). 

2. Gå til OpenCPN, Alternativer → Utvidelser → oeSENC og aktiver den. Opprett en System Identifier fil 
(Fingeravtrykk) for ditt system ved å trykke på knappen Innstillinger. Mer info. 

 

3. Gå til o-charts shop og lisensier kartsettene du ønsker. 

https://opencpn.org/OpenCPN/plugins/oesenc.html
https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual:toolbar_buttons:plugins:charts:oesenc
http://o-charts.org/shop


 

4. Gå til My oeSENC Charts siden og opprett en System identifier. Skriv inn et systemnavn (for å identifisere 
gjeldende maskin om du har flere), last opp fingeravtrykk filen og klikk på "Add new system identifier". 
Systemnavnet kan være hva som helst. F.eks: minpc eller minopencpn. Må inneholde 3 til 15 små bokstaver eller 
tall. Kan IKKE inneholde mellomrom eller andre tegn. 

 

5. Velg en System Identifier (i dette tilfellet mylaptop) for hvert kart du har lisensiert og trykk Select på hver av dem. 
Når du har valgt en System Identifier for et kart så kan den IKKE endres etterpå. Hvis din datamaskin blir skadet, så 
kan du tildele en sekundær System Identifier for hvert kartsett som en backup. I dette tilfellet, opprett en NY System 
Identifier (f.eks. minbackup) for den nye maskinen. 

http://o-charts.org/shop/index.php?fc=module&module=occharts&controller=occharts


 

6. Lag en forespørsel (Request) ved å klikke på knappen i kolonnen "Last requested" og kartsettet vil bli prosessert. 
Prosesseringen kan ta litt tid, avhengig av kartstørrelse og kø på serveren. Køen på server og nettverk for øyeblikket 
vil aldri bli mer enn 2 timer. 

 

7. Du vil motta en epost med en lenke hvor du kan laste ned ditt kartsett. Du kan også gå til "My oeSENC 
Charts" siden også for å laste de ned. Bruker nøkkelen (UserKey) blir lagt til kartsettet automatisk og blir automatisk 



detektert av OpenCPN. Du kan se når en oppdatering er klar for et kartsett i kolonnen "Last update". Du bør besøke 
denne siden fra tid til annen for å se om en oppdatering er tilgjengelig. 

 

8. Installer dine karter på ditt OpenCPN system som vanlig og du skal være ferdig!. Hvis du ikke har lastet ned dine 
kartsett innen en uke, da må du kjøre en ny forespørsel (Request) på nytt. Et år etter du har handlet så kan du ikke 
utføre flere forespørsler / oppdateringer for dette kartsettet, da må du kjøpe et nytt. 

 

https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual:charts:chart_files_tab


F A Q – Ofte spurte spørsmål 

Hvilket OS er oeSENC utvidelsen klar for? 

oeSENC karter vil virke på Windows, Mac, Android og Linux systemer (inkl. ARM kort). 

Og hvis jeg installerer programvaren i en Virtual Machine? 

Nei, det vil ikke fungere. Vi må forhindre at systemer blir klonet. 

Kan jeg benytte oeSENC karter på iOS? 

Nei. Det er ingen versjon av OpenCPN for iOS enda. 

Hva skjer hvis jeg oppdaterer mitt Operativ System? 

Du skal ikke få noen problemer med normale sikkerhets oppdateringer, men versjons oppdateringer er mer 
uforutsigbare og kan føre til at kartene ikke fungerer. 

Hva skjer om mine kart blir ubrukelige eller min datamaskin slutter å virke? 

Du har tillatelse til å benytte to sett med karter, slik at du har et backup system om datamaskinen skulle bli skadet. 

Hvor mange systemer teller et "dual-boot" system? 

Hver maskinvare/programvare kombinasjon teller som ET system. 

Hva skjer om jeg oppdaterer OpenCPN? 

Ingenting. Dine oeSENC karter vil fungere som normalt. 

Hva skjer når min lisens utløper etter et år fra jeg kjøpte den? 

Dine kart vil ikke forsvinne, men du må kjøpe de igjen hvis du vil oppdatere. 

Kan jeg bruke oeSENC karter på en annen programvare enn OpenCPN? 

Nei, oeSENC karter vil kun virke på OpenCPN. 

 


