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Lär dig mer om Disgen 8 – del 21

Den ständiga utvecklingen av Disgen 
innebär också att alla våra användare 
behöver uppdatera programmet då 
och då. I artikeln ”Flytta och koppla” 
nämns versionerna Disgen 8.1d och 
8.1e och jag ska göra ett försök att reda 
ut detta och en del annat o m praktiska 
detaljer kring dessa versioner.

Versionerna 8.1d och 8.1e

Dessa båda versioner är funktionellt 
likvärdiga förutom nedanstående 
skillnader. Till nya användare av Dis-
gen levereras endast version 8.1e.

Originalskivor av dessa versioner 
innehåller de senaste språkfilerna och 
uppdaterade ortsdata.

Flera versioner av Disgen

Det kommer nya bilmodeller och andra ”leksaker” för både 
stora och små, datavärlden inte undantagen. Vi som jobbar lite 
mer med Disgen får ständigt önskemål från användarna om 
nya och förbättrade funktioner vilket är mycket stimulerande. 

Av IngvAr KärrDAhl
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Lär dig mer om Disgen 8 – del 21
Installation och uppdatering

Generellt gäller att Disgen 8 bör instal-
leras med administratörsbehörighet.

Som användare av Disgen bör du all-
tid uppdatera programmet till senaste 
versionen. Hittar du något i Disgen 
som du behöver diskutera med någon 
fadder så är det alltid senaste versio-
nen som ligger till grund för sådana 
samtal. Har du problem med uppda-
tering kan du självklart kontakta en 
fadder oavsett vilken version som det 
gäller.

Disgen version 8.1d
Här inbegrips versionerna 8.0x, 8.1x 
t.o.m. 8.1d (med x avses förekom-
mande bokstavstillägg) och uppdate-
ringar från dessa.
 Kan köras på ope-

rativsystemet Win-
dows 95 och nyare 
inklusive Windows 
Vista.

 Ej anpassad för Win-
dows Vista.

 Vid installation 
i Windows Vista 
fungerar inte Dis-
gens direkthjälp.

 Start av Disgen 8.1d 
i Windows Vista 
innebär några fler 
moment eftersom 
Vista då kräver att du bekräftar din 
behörighet att köra programmet.

 Efter start av Disgen märks inga 
skillnader i användning av pro-
grammet mellan Windows Vista 
och Windows XP eller äldre versio-
ner bortsett från direkthjälpen.

Disgen version 8.1e
Denna version av Disgen innehåller 
inga nyheter. Den har skapats för att 
enklare kunna installeras och köras på 
Windows Vista. 

Detta innebär att installationen änd-
rats för att passa i Windows Vista och 
att den inbyggda hjälpen anpassats till 
det format, html-help, som är det enda 
som stöds i Windows Vista. 

Tyvärr finns inte längre den full-
ständiga sökfunktionen tillgänglig i 
hjälpen i Windows Vista varför urva-
let sökord i Disgens hjälpfiler också 
minskat.

Speciella egenskaper för denna ver-
sion:
 Anpassad för att köras i operativ-

systemet Windows Vista.
 Kan även installeras och köras i 

Windows: 95, 98, NT, ME, 2000 
och XP.

 Mindre antal sökord än i version 
8.1d.

 Kräver nyinstallation. Eventuella 
tidigare versioner av Disgen måste 
först avinstalleras.

Sammanfattning

 Är du Disgenanvändare och inte har 
Windows Vista så bör du uppdatera 
till Disgen version 8.1d och använda 
den versionen.

 Skaffar du en ny dator med opera-
tivsystemet Windows Vista så bör 

du skaffa dig Disgen 
version 8.1e och in-
stallera det på den nya 
Vista-datorn.
 Har du kvar din 
gamla dator med ope-
rativsystem Windows 
XP eller äldre så bör 
du behålla Disgen 
version 8.1d i denna 
dator, även om du kör 
version 8.1e i en ny 
Vista-dator.

Tänk på: Efter åter-
läsning av en säker-
hetskopiering från en 

äldre Disgenversion än 8.1d så behö-
ver du uppdatera ortregistret – även 
om du redan gjort det på din dator – 
och eventuellt även språkfilerna. Ob-
servera att även svenska ligger som en 
språkfil. Tänk även på att om du arbe-
tar med flera databaser (dvs. har flera 
Dg8Data-mappar) så måste du göra 
uppdateringar i alla dessa. De senaste 
språkfilerna hittar du i programmap-
pen av en originalinstallation (från cd-
skiva) av Disgens senaste version, för 
närvarande 8.1d och 8.1e. Uppdaterar 
du till version 8.1d så installeras de se-
naste språkfilerna i Disgens program-
mapp (Disgen8). Dessa språkfiler ska 
du kopiera och i Disgens datamapp 
(Dg8Data) där ersätta de äldre språk-
filerna. Senaste språkfilerna kan också 
hämtas på Dis hemsida.

Uppdatering av ortregistret kan en-
dast göras i Disgens versioner 8.1d och 
8.1e. I anslutning till filen för uppdate-
ring av ortregistret finns en instruktion 
om hur detta går till. Den instruktio-

nen finns i Pdf-format och kan också 
skrivas ut. Filen för ortsuppdateringen 
hittar du under uppdatering av Disgen 
på Dis hemsida. (Se även nästa artikel!)

 Språkfiler. Kopiera och klistra in
 Leta upp Disgens programmapp: 

C:\Program\Dis\Disgen8.
 Markera mappen: Disgen8.
 Markera språkfilerna enligt nedan.
 Högerklicka – välj och klicka på: 

Kopiera
 Se bild 1!
 Gå till Disgens datamapp Dg8Data
 Sökväg till datamappen vid nor-

malinstallation:
 C:\Dg8Data eller
 C:\Documents and Settings\All 

Users\Delade dokument\Dg8Data.

 I Windows Vista:
 C:\Användare\Delat\Delade doku-

ment\Dg8Data.
 Högerklicka på Dg8Data.
 Välj och klicka på: Klistra in.
 Se bild 2!
 I dialogrutan Bekräfta ersättning 

av fil klickar du på Ersätt alla.

Nu är det klart.

Som användare 
av Disgen

bör du alltid
uppdatera

programmet
till den senaste

versionen

Lär dig mer om Disgen 8 blev den här 
gången mer omfattande än vad som 
egentligen är önskvärt. Det har varit 
ett antal frågor om versionerna 8.1d 
och 8.1e därav denna artikel som även 
är en komplettering till del nr 20.

Faddrarna har också märkt att det 
ibland finns problem med uppdate-
ringarna. Förekommande problem 
kan nästan alltid härledas till att något 
moment inte utförts. 

För att öka uppmärksamheten på 
dessa steg för steg-råd som finns till-
sammans med uppdateringarna och 
även de speciella uppdateringarna av 
vissa funktioner så var det lämpligt 
med en artikel om ortsuppdateringen.

Den stora nyheten i Dis under det 
senaste året är Dispos. Nästa artikel i 
den här serien kommer att handla om 
hur man från Disgen startar och an-
vänder Dispos.

IngvAr KärrDAhl

Nästa gång
handlar
det om Dispos


