Installering av Norsk Data-Bibel
Versjon 3

Når du lastet ned databibelen fra Internett, er det lurt
å lagre installasjons-filen (den har et navn som ligner
NorskDataBibelInstallasjon 3-0-100?) på harddisken,
eller brenne den på en CD. Når du skal installere
programmet, dobbelklikker du på filen.
Følg deretter instruksjonene på skjermen.

bruke moduler som ikke er åpne med den lisensavtale du har
kjøpt, må du kontakte Norsk Bibel via www.norsk-bibel.no
og kjøpe modulnøkler for disse modulene.)
Klikk på NESTE og følge instruksjonen på skjermen.
Når du er ferdig med installasjonen, kan du velge å åpne
databibelen direkte. Den viser da en oversikt over bøkene i
Bibelen. Klikk på boken du vil åpne, dernest på kapitlet du
vil se.

Trykk NESTE i boksen ”Velkommen til InstallShield Wizard for
Se Brukermanualen om Bibelvindu mm. for videre bruk.
Norsk Data-Bibel”.
Brukermanualen finner du under Menyen Hjelp.
Les
Lisensavtalen!
Bilde 3

Ved
Tilpasset installereing får du opp boksen

For å kunne installere databibelen må du markere at du godtar bestemmelsene i avtalen. Trykk så NESTE.

Bilde 4

Bilde 5

som vises på Bilde 3.
Trykk på det du vil installere.
X markerer hva som ikke
blir installert. Trykk på
disse og velg ”Denne
funksjonen vil bli installert
på lokal harddisk.”
Vil du installere alt, følger
du instruksjonen på
skjermen og aktiverer alt.
Da skal boksen se ut som
Bilde 5.

Skriv brukernavn og lisensnøkkel i boksen.
Vær nøye ved innskriving av lisensnøkkel, og trykk NESTE.
Lisensnøkkel er limt inn under CD-en i etuiboksen.
Dialogboksen Installeringstype åpnes.
Her er tre valg. Den type lisens du har kjøpt vil være markert.

Alle biblene og modulene som ligger i pakken du har kjøpt,
vil være installert og aktivert. Men Ekstramodulene må du
aktiveres. Se side 20 i Brukermanualen hvor det er beskrevet hvordan ekstramoduler blir aktivert.

Registrering
Det anbefales at du registrerer deg via http://www.norskbibel.no/Registrering.htm.
Har du registrert deg får gratis teknisk støtte via telefon,
du vil få tilsendt opplysninger om gratismoduler og informasjon om oppgraderinger og andre tilleggsmoduler via
e-post. Informasjon vil bli gitt via Internett.

Brukermanualen
Du kan også installere andre moduler enn det du har betalt
for, så kan du senere aktivere disse. Du kan i så fall markere
Tilpasset og installere alt som ligger på CD-en. (For å kunne

finner du under Menyen HJELP eller under Start-knappen/
Programmer/Norsk Bibel. På siste side er et stikkordsregister som gjør det lett å finne fram til orienteringen om
spesielle problemer.

