
HITFILM EXPRESS
1. For at installere programmet skal du igennem to trin: 1. Du skal oprette en bruger. 2. Du skal have 

downloadet programmet. Vi følger dig igennem trinene i denne guide. Start med at åbne producentens 
hjemmeside HitFilm Express

https://fxhome.com/express/#download


2. Inde på siden trykker du på Get HitFilm Express Free
○ Siden vil meget gerne have dig til at reklamere for dem, så du får denne side frem:

○ Du vælger selv, om du vil dele, men for at starte installationen skal du trykke på en 
af de 3 knapper. Installationen fortsætter, uanset om du færdiggør delingen.

○ For at få en licens, skal du oprette en bruger. Du skal bruge:
○ Et kaldenavn 
○ Din emailadresse
○ Samt en kode du selv vælger

○ Når felterne er udfyldt, tryk 



3. Efter et par minutter får du en mail med et link til installationen. Herfra er det ret nemt. Det er bare at følge guiden på skærmen 
Guiden er indsat herunder for god ordens skyld.



Efter sådan en omgang, er der et par spørgsmål, vi gerne vil adressere

Må vi bruge softwaren kommercielt

○ Licensaftalen siger: You are free to:
Download, activate and use the Software on one computer for your personal use (if you are a consumer) or for 
commercial purposes (if you are a business).

○ Hvis du har lyst, kan du læse den fulde aftale her: https://fxhome.com/express/license

Jeg har givet min e-mail væk, bliver jeg så spammet?

○ Vi har brugt Hitfilm Express i et godt stykke tid, fordi det er alment kendt som bedste gratis redigeringssoftware. Vores 
erfaring er, at Hitfilm Express respekterer, når man afmelder sig via knappen i bunden af deres mails

Jeg kan ikke installere programmet, hvem skal jeg have fat i?

○ Det skyldes sandsynligvis, at du ikke har rettigheder til at installere software på din computer. For at installere skal du 
have fat i din IT-afdeling 

https://fxhome.com/express/license

