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Installationsanvisning
CD-skivan (eller Zip-filen innehåller) Installationsanvisningar,
Användarhandledning samt programvaran.
Installationsprogrammet är ännu inte skapat utan det får göras manuellt.
(kommer i senare version)
Efter installationen behövs inte CD-skivan för att köra progammet.

Steg 1.
Windows XP

Skapa en mapp under mappen ”C:\Program” med namnet ”Hovslagare”.
(i utforskaren markera mappen, Klicka på ”Arkiv”, ”Nytt” och ”Mapp”.
Ange det nya namnet)
Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8

Skapa en mapp under mappen ”C:\Mina dokument” med namnet ”Hovslagare”.
(i utforskaren markera mappen, högerklicka välj ”Nytt” och ”Mapp”.
Ange det nya namnet)
Steg 2.
Om det är en Zip-fil
Packa upp zip-filen, genom att dubbelklicka på zip-filen, och flytta filerna till den nya
mappen.
I annat fall flytta filerna från CD-skivan till den nya mappen.
Steg 3.
Kör ”RiWiCon Hovslagare xxxx.exe”
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Backuphantering
Om något skulle hända med datorn så är det alltid bra att ha en backup. Den får inte vara för
gammal, men hur ofta man skall ta backup beror på hur mycket data förändras.
Vi rekommenderar att man tar backup åtminstone en gång i veckan. Har man möjlighet att ta
backup varje dag så ger det en ännu bättre säkerhet men kräver samtidtidigt en större
arbetsinsats.

Steg 1.
Sök rätt på mappen där du installerade RiWiCon Hovslagare. Normalt borde det vara en mapp
under ”Mina dokument” med namnet ”Hovslagare”.
Gör en kopia på hela mappen och förvara den som backup, på annan dator eller på
CD-skiva/USB.
Skall backupen även användas som Arkiv så välj CD-skivor som har uttalat lång livslängd.
Glöm inte märka backup-mediat med innehåll och backuptagningsdatum.
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Uppdateringssanvisning
Zip-filen kan innehålla Installationsanvisningar, Användarhandledning och/eller
programvaran, beroende på vad som har uppdaterats.
Gör följande:
Steg 1. Ta bort äldre program.
I utforskaren, byt till mappen där du installerade programmet.
t.ex. "Mina Dokument" \ "Hovslagare"
Har du där en fil som heter "RiWiCon Hovslagare xxxx_old.exe" så "Ta bort" den.
Steg 2. Byt namn på det gamla programmet.
I samma mapp finns även en fil som heter "RiWiCon Hovslagare xxxx.exe".
Byt namn på den till "RiWiCon Hovslagare xxxx_old.exe"
Steg 3. Skapa ny undermapp att lagra nya versionen i.
I utforskaren, byt till mappen där du sparar nya programversioner.
t.ex. "Mina Dokument" \ "Hovslagare Nya Filer",
Finns den inte så skapa mappen "Hovslagare Nya filer" under "Mina Dokument".
Skapa en mapp med programmets versionsnummer under "Hovslagare Nya filer",
t.ex. " v120", för den här versionen
Det borde då vara följande struktur, "Mina Dokument" \ "Hovslagare Nya filer" \ "v120"
Steg 4. Spara filen från mailet.
I ditt mailprogram, Markera och spara filen ”*.zip” från mailet på den nya mappen.
En *.zip-fil är en komprimerad mapp som kan innehålla flera filer.
Steg 5. Packa upp den komprimerade filen.
I utforskaren, Klicka på zip-filen, det finns då en eller flera filer i den komprimerade mappen,
där en heter "RiWiCon Hovslagare xxxx.rwn".
Markera den filen med musen och dra den över till samma mapp som den komprimerade filen
(*.zip) ligger i, dvs. , "Mina Dokument" \ "Hovslagare Nya filer" \ ”v120"
Markera den nyss flyttade filen, högerklicka och välj "Byt namn",
ändra "RiWiCon Hovslagare xxxx.rwn" till "RiWiCon Hovslagare xxxx.exe".
Troligen får du då en fråga "Byt Namn", "Om du ....", "Vill du ändra det?", svara Ja.
Har du lyckats så har ikonen ändrats till RiWiCon Hovslagares ikon.
Steg 6. Kopiera in det nya programmet.
I utforskaren, markera "RiWiCon Hovslagare xxxx.exe", högerklicka och "Kopiera" filen.
Byt mapp till "Mina Dokument" \ "Hovslagare", högerklicka och "Klistra in".
Steg 7. Kör programmet.
Så som du brukar.

RiWiCon Hovslagare
Kontaktinformation:

e-mail: info@riwicon.se

tel nr 070 – 374 03 65

