OpenBook Snabbstart
Välkommen till OpenBook
OpenBook är en programvaran som förvandlar din
persondator och skanner till en fullfjädrad
läsmaskin. Använd någon av dagens populära skanners
eller den portabla PEARL™ Läskameran från
Freedom Scientific, för att hämta in text från din favorit
veckotidning, bok, eller nyhetsartikel, och låta
OpenBook omedelbart läsa upp den sidan högt för dig. Eller
öppna en elektronisk fil från någon av dagens mest populära
program och redigera det om du vill. Med OpenBook är inget
oåtkomligt och ännu bättre, du har kontroll över hur
en sida läses och presenteras på din dators bildskärm.
Med PEARL, kommer du att uppleva omedelbar
hämtning av sidor, göra det möjligt för OpenBook att bearbeta
flera sidor inom några sekunder. PEARL kameran har
ett automatiskt läge som känner av rörelser och låter den
fånga in en bild så fort man bläddrat till en ny sida. När
den används på en bärbar eller netbook dator, kommer du att ha ett
värkligt portabelt skanning och läs system då du flyttar runt.
Systemkrav
Rekommenderade systemkrav för OpenBook
visas här nedanför.
Specifikation
Minimikrav
Operativsystem
Alla 32-bitars versioner av
Windows XP och Windows
Server 2003, alla 32- och 64bitars versioner av Windows
Vista, och alla 32- och 64-bitars
versioner av Windows 7 och
Windows Server 2008.
Processor hastighet
500 MHz Intel® Pentium® eller
snabbare
Minne (RAM)
256 MB (512 MB
rekommenderas
Tillgängligt ledigt hårddiskutrymme
1.2 GB (på enheten
för installation
innehållande Programfilerna
och Windowsmapparna)
Video
256 färgers grafik
Ljud
Windowskompatibelt ljudkort
och högtalare
Tangentbord
105 tangenters tangentbord
Inhämtningsenhet
En TWAIN eller WIA-kompatibel
flatbädd skanner eller
PEARL från Freedom
Scientific
CD ROM Enhet

Installera OpenBook
För att installera OpenBook på din dator, gör
följande:
Viktigt: Om du kommer att använda PEARL, anslut
inte kameran till din dator innan
installationen av OpenBook har slutförts. För mer
information om att ansluta och ställa in PEARL,
hänvisas du till PEARL Quick Start Guide.
1. Sätt in OpenBook skivan i din CD-ROM enhet.
2. OpenBook Installationsprogram startar. Du kommer att
höra installationen läsa instruktioner då
de kommer fram på din bildskärm. Följ dessa
instruktioner för att slutföra OpenBook
installationen.
Notera: Om din OpenBook installations-skiva inte startar
automatiskt, gå till Startknappen, välj Kör,
och skriv D:\setup. Om din CD-ROM enhet inte är
D, ersätt den med den rätta enhetsbeteckningen.
OpenBook installationsprogram kommer sedan att starta.
3. Välj Standardinstallation för att installera OpenBook
till standardplatsen på din hårddisk. Välj
Anpassad installation om du vill installera
OpenBook på annan plats än standardplatsen.
4. När installationen är klar, måste du starta om
din dator innan du använder OpenBook.
Notera: Under installation på en del Windows system,
kan du få ett meddelande som säger att programvaran
som du installerar har inte någon giltig signatur
som bekräftar dess kompatibilitet med Windows. Om
detta inträffar, välj Fortsätt knapp i
Windows XP eller Vista, eller Ja knapp i
Windows 7 för att ignorera detta meddelande och fortsätta
installationen. OpenBook kommer att installeras och fungera riktigt.
Avinstallera OpenBook
För att avinstallera OpenBook, gå till Program Meny och
välj OpenBook 9.0. I Verktyg undermeny välj
alternativet Avinstallera OpenBook och följ ledtexterna för att
ta bort programvaran. Om du har någon annan Freedom
Scientific produkt som tillexempel JAWS eller MAGic installerad,
förvissa dig om att du väljer alternativet att lämna kvar delade
komponenter.
Aktivera OpenBook
När du har installerat OpenBook, måste du aktivera din
programvara. När du startar OpenBook första gången, blir du tillfrågad
om du vill aktivera programmet. Du kan aktivera OpenBook vid
en senare tidpunkt, genom att öppna menyn Hjälp och välja
Uppdatera Licensnyckel. OpenBook körs i 40 minuters

läge tills det är aktiverat på din dator. För att stänga
Dialogrutan aktivering, och fortsätta använda OpenBook i
40 minuters läge, välj Kör i Demo-läge. Du måste
starta om din dator efter 40 minuter för att kunna
fortsätta använda OpenBook tills dess att det aktiverats.
Internet License Manager (ILM) låter dig snabbt
aktivera OpenBook genom Internet. Om du inte
har någon Internetanslutning, kan du aktivera
OpenBook via telefon eller fax. Alternativt, kan du
aktivera OpenBook med hjälp av en pålitlig
vän, eller företag som har åtkomst till Internet.
Notera: Ditt användarkonto måste ha administratörsrättigheter
för att kunna aktivera OpenBook.
Kontakta din nätverksadministratör om ditt konto
inte har nödvändiga användarrättigheter.
Du kan också använda en dongle (en hårdvaruenhet som
ansluts till din dators USB eller parallellport) för att
göra din OpenBook licens mera portabel. En dongle
låter dig använda en auktoriserad version av OpenBook
på vilken dator som helst så länge som donglen sitter kvar
ansluten.
Notera: Att lägga till eller ta bort vissa hårdvarukomponenter
kan orsaka att din dators Låskod
ändras. Om detta inträffar, måste du aktivera
OpenBook. Om du behöver begära fler
aktiveringar, gå till http://www.fsactivate.com.
Aktivering med Internet License Manager
Du kan använda Internet License Manager (ILM) för att aktivera
OpenBook genom att använda en Internetanslutning. Detta är det
enklaste och snabbaste sättet att aktivera din produkt. För att
aktivera OpenBook via Internet, gör följande:
1. I dialogrutan Aktivering, välj Starta Aktivering.
2. Läs meddelandet som visas och välj sedan
Fortsätt. Sätt in Auktoriserings-CD i din CDROM enhet och välj Aktivera Med Licens
CD. Du hittar din Licens CD i samma
fodral som din OpenBook programskiva. Om du inte
har din Licens CD, välj Mata in Licensnummer Manuellt.
Notera: Om du tidigare har använt din Licens
CD, kommer du inte att bli ombedd att sätta in den igen.
Fortsätt till steg 3 i aktiveringen.
3. Välj Aktivera.
4. Använd Piltangenterna för att välja Nu, Via
Internet (Rekommenderas), och tryck sedan på ENTER.
5. Om du använde din Licens CD, infogas din 20-siffriga
licenskod automatiskt i skrivfältet för Licensnummer. Om din
Licenskod inte visas, skriv in det i
skrivfältet. Du kan hitta ditt Auktoriseringsnummer i
svartskrift och Punktskrift på fodralet till din OpenBook.

6. Tryck ENTER för att fortsätta. Du kommer att bli ombedd att
ansluta till Internet om du inte redan har gjort det.
Du måste upprätta en Internetanslutning
innan du fortsätter med aktiveringen.
7. Om du inte har registrerat OpenBook, blir du tillfrågad
att göra det nu. Att registrera OpenBook låter dig
motta teknisk support. Välj Register Now
och komplettera online registreringsformuläret genom att
följa instruktionerna som tillhandahålls. Du kan välja
att registrera senare, men du måste registrera nästa gång
du aktiverar OpenBook.
8. Efter du har skickat din registrering, försöker Internet License
Manager att aktivera OpenBook. Denna
process kan ta flera minuter. När aktiveringen har slutförts, välj Klar.
Notera: Om Internet License Manager inte kan aktivera
OpenBook beroende på din brandvägg, se
nästa avsnitt, Problemlösning Brandvägg
programvara.
Problemlösning Brandvägg
Brandväggar förhindrar otillåtna användare att
komma åt datorsystem. Vissa nätverk eller
personal brandväggsprogramvaror kan kollidera med
installationen, aktiveringen, eller användandet av OpenBook.
Följande information kommer att hjälpa dig konfigurera om din
brandvägg att fungera med OpenBook. Du hänvisas till din brandväggs
dokumentation för mer information om
tillåta åtkomst till program och filer.
Notera: Hårdvarubrandväggar kolliderar inte med installering,
aktivering, eller att köra OpenBook.
Brandvägg Kolliderar Med Installation
Om din brandvägg förhindrar dig från att installera
OpenBook på din dator, konfigurera om brandväggen att
tillåta filen Setup.exe att köras. Prova sedan att installera igen.
Brandvägg Kolliderar Med Aktivering
Om din brandvägg förhindrar dig från att aktivera
OpenBook via Internet, konfigurera om brandväggen att
tillåta följande filer att köras: FSActivate.exe,
CAUtil.exe, och CAUtil.enu. När du har
konfigurerat om din brandvägg, prova att aktivera om igen. Om
du inte kan konfigurera om brandväggen, eller om du fortfarande inte kan
aktivera OpenBook, gå till www.FSActivate.com. Följ
instruktionerna på Webbsidan för att hämta en
Aktiveringskod och aktivera din programvara. För
mer information om att använda www.FSActivate.com, se
Aktivera genom en pålitlig tredjepart.

Brandvägg Kolliderar med Användandet av OpenBook
Om brandväggen förhindrar OpenBook att köras
eller startas, eller visar ett varningsmeddelande, konfigurera om
brandväggen att tillåta filen OBU.exe att köras.
Aktivera via Telefon
Om du inte har någon Internetanslutning, kan du ringa
Ideutveckling. Ideutveckling
kommer att skicka dig en CD i ett brev som kommer
att aktivera OpenBook automatiskt. För att aktivera
OpenBook via telefon, gör följande:
1. I dialogrutan Aktivering, välj Starta Aktivering.
2. Läs meddelandet som visas och välj sedan
Fortsätt. Sätt in Auktoriserings-CD i din CDROM enhet och välj Aktivera Med Licens
CD. Du hittar din Licens CD i samma
fodral som din OpenBook programskiva. Om du inte
har din Licens CD, välj Mata in Licensnummer Manuellt.
Notera: Om du tidigare har använt din Licens
CD, kommer du inte att bli ombedd att sätta in den igen.
Fortsätt till steg 3 i aktiveringen.
3. Välj Aktivera.
4. Använd piltangenterna för att välja, Ring för att
få Aktivering via Brev, och tryck sedan på ENTER.
5. Ring 0470-76 45 45. Förse Ideutvecklings
personalen med licenskoden och
Låskoden som visas i den här dialogrutan. Om din
licenskod inte visas, kan du hitta den i
svartskrift och Punktskrift på fodralet till din OpenBook.
6. Välj Avsluta. Du kan fortsätta använda OpenBook i
40 minuters läge tills du får din CD.
När du får CD:n med din Aktiveringskod
från Freedom Scientific, sätt in den i din CDROM enhet för att automatiskt aktivera OpenBook.
Notera: Om CD:n inte aktiverar din programvara
automatiskt, tryck WINDOWSTangenten+R, ock skriv
"D:\ActivationCode.exe" och tryck ENTER.
Om din CD-ROM enhet inte är D:, ange den
rätta enhetsbokstaven.
Aktivera via Fax
Om du inte har någon Internetanslutning, kan du skicka
ett fax till Ideutveckling med din licenskod
och Låskod. Du får sedan en
aktiveringskod antingen i ett e-post meddelande eller
på en CD. För att aktivera OpenBook via fax, gör
följande:
1. I dialogrutan Aktivering, välj Starta Aktivering.

2. Läs meddelandet som visas och välj sedan
Fortsätt. Sätt in Auktoriserings-CD i din CDROM enhet och välj Aktivera Med Licens
CD. Du hittar din Licens CD i samma
fodral som din OpenBook programskiva. Om du inte
har din Licens CD, välj Mata in
Licensnummer Manuellt.
Notera: Om du tidigare har använt din Licens
CD, kommer du inte att bli ombedd att sätta in den igen.
Fortsätt till steg 3 i aktiveringen.
3. Välj Aktivera.
4. Använd piltangenterna för att välja Fax, och tryck sedan på
ENTER.
5. Komplettera formuläret genom att skriva in nödvändig
information i skrivfälten. Om du vill ha
din Aktiveringskod i ett e-post
meddelande, skriv in din e-post adress. Om du inte
skriver någon e-post adress, kommer Ideutveckling
att skicka dig en CD i ett brev som kommer att
Aktivera OpenBook.
6. Om du använde din Licens CD, infogas din 20-siffriga
licenskod automatiskt i
skrivfältet för Licensnummer. Om din
Licenskod inte visas, skriv in det i
skrivfältet. Du kan hitta ditt Auktoriseringsnummer i
svartskrift och Punktskrift på fodralet till din OpenBook.
7. Välj Skriv Ut för att skicka formuläret till din skrivare. Efter
du har skrivit ut formuläret, välj Avsluta.
8. Faxa det utskrivna formuläret till 0470-76 45 46.
Om du skrev din e-post adress, kommer du att få
ett e-post meddelande från Ideutveckling inom en
eller två arbetsdagar. följ instruktionerna som tillhandahålls
i meddelandet för att aktivera OpenBook. Om du inte
skrev någon e-post adress, kommer du att få en CD från
Ideutveckling med posten. Sätt in CD:n i din
ROM enhet för att automatiskt aktivera OpenBook.
Notera: Om CD:n inte aktiverar din programvara
automatiskt, tryck WINDOWSTangenten+R, ock skriv
"D:\ActivationCode.exe" och tryck ENTER.
Om din CD-ROM enhet inte är D:, ange den
rätta enhetsbokstaven.
Aktivera Genom En Pålitlig Tredjepart
Om du känner en vän, släkting, eller annan pålitlig person
som har en Internetanslutning, kan dessa hjälpa dig att aktivera
OpenBook. Alternativt, kan du använda en Internet
anslutning på ett bibliotek, på jobbet, eller någon annan plats. Du
eller en pålitlig tredjepart kan besöka
http://www.FSActivate.com för att erhålla din Aktiveringskod.

Tips: Ett gratisprogram från Freedom Scientific
som heter Activation Media Image Creator låter dig
skapa en CD, diskett, eller bifoga en fil i ett e-post meddelande
som innehåller OpenBook licensinformation.
För att erhålla en Aktiveringskod från
FSActivate.com, gör följande:
1. Dirigera din Webbläsare till
http://www.FSActivate.com.
2. Skriv in ditt 20-siffriga Licensnummer och
Låskod. Ditt Licensnummer finns
på fodralet till din OpenBook CD i både svartskrift och
Punktskrift. För att hitta din dators Låskod, öppna
OpenBook Hjälpmeny och välj Om OpenBook.
Notera: Låskoden är unik för varje individuell
dator. Försäkra dig om att du skriver låskoden från
den dator du tänker använda för OpenBook
när det är aktiverat.
3. Välj Submit License Request för att hämta en
Aktiveringskod.
4. De återstående stegen måste slutföras på
den dator där den kopian av OpenBook du vill
aktivera är installerad på. Börja med att starta OpenBook på
den datorn. Från OpenBook Hjälpmeny,
välj Uppdatera Licensnyckel.
5. I dialogrutan Aktivering, välj Starta Aktivering.
6. Läs meddelandet som visas och välj sedan
Fortsätt. Sätt in Auktoriserings-CD i din CDROM enhet och välj Aktivera Med Licens
CD. Du hittar din Licens CD i samma
fodral som din OpenBook programskiva. Om du inte
har din Licens CD, välj Mata in
Licensnummer Manuellt.
Notera: Om du tidigare har använt din Licens
CD, kommer du inte att bli ombedd att sätta in den igen.
Fortsätt till steg 7 i aktiveringen.
7. Välj Aktivera.
8. Använd piltangenterna för att välja, Aktivering
Genererad från www.FSActivate.com radioknapp
och tryck ENTER.
9. Skriv aktiveringskoden du fick från
www.FSActivate.com i skrivfältet och
tryck ENTER.
10. Efter du lyckosamt har aktiverat OpenBook,
välj slutför för att slutföra processen.
Använda Activation Media Image Creator
Activation Media Image Creator är ett gratisprogram från
Freedom Scientific som låter en användare med en Internet
anslutning hämta Aktiveringskoder från

Internet License Manager. Användaren kan sedan distribuera
dessa Aktiveringskoder på CD, disketter,
eller e-post. Användare utan Internetanslutning kan använda
filerna som skapats av detta programmet för att aktivera OpenBook
utan att behöva skriva den långa
Aktiveringskoden.
För att ladda ner installationspaketet för Activation
Media Image Creator, besök www.FSActivate.com. Efter
du har installerat programmet, följ instruktionerna i
Activation Media Image Creator online Hjälp för att hämta
och distribuera Aktiveringskoder från Internet License Manager.
Dongle Licens
En dongle är en hårdvaruenhet som du kan ansluta till
en dators parallell eller USB port (beroende på
typen av dongle). OpenBook är auktoriserad att köras på den
datorn så länge som donglen är ansluten.
Detta är användbart om du ofta behöver använda OpenBook
på många olika datorer och inte vill
aktivera programmet på varje dator.
När OpenBook startar, fastställer det först om en
dongle är ansluten till datorn. Om en är
ansluten, använder OpenBook de egenskaper och
den information som asosierats med licensen på donglen
för att auktorisera OpenBook. Om ingen dongle har anslutits,
söker OpenBook efter licensinformation som sparats
i datorn. Du kan använda verktyget Dongle-Visaren
för att visa information om licensen som är knuten till
den donglen som förnärvarande är ansluten till din dator. För att starta
detta verktyget, gå till programgruppen OpenBook 9.0,
öppna Verktyg undermeny, och välj Dongle-Visare.
Notera: Det rekommenderas att du inte ansluter
donglen till din dator innan du har installerat
OpenBook. Om donglen har anslutits före eller
under installationen, måste du starta om din dator
för att hämta riktig auktorisering.
Donglar säljes separat eller som extra
OpenBook tillägg. Kontakta Ideutveckling
på 0470-76 45 45 om du vill köpa en.
Notera: Vissa internationella versioner av OpenBook kräver
en dongle för auktorisering. Att använda någon av dessa
versioner utan en dongle, visar ett felmeddelande.
Installera RealSpeak Solo Direct Talsyntes
Inberäknad med OpenBook programskivan finns en annan
skiva som innehåller RealSpeak™ Solo Direct speech
talsyntes. Den innehåller flera olika röster i flera
språk. För att installera dessa röster, sätt in skivan i
din dators CD-ROM enhet. Följ sedan

instruktionerna för att välja vilka röster du vill installera,
och slutföra installationen.
Du kan också använda RealSpeak Solo Direct Exempel
och Nedladdningssida som är tillgänglig på
http://www.freedomscientific.com/downloads/RealSpea
k-Solo-Direct-Voices/RealSpeak-Solo-DirectDownloads.asp. På den sidan, kan du provlyssna på röster
och sedan ladda ner och installera röster direkt
från Webbsidan.
Kom Igång
Ladda OpenBook
OpenBook ger dig många sätt att starta
programmet.
- Tryck snabbtangenten, ALT+CTRL+O, vilken
automatiskt anvisas när du installerar
OpenBook. Du måste starta om din dator efter
OpenBook har installerats för att den här snabbtangenten skall
fungera riktigt.
- Använda din mus, dubbelklicka på OpenBook 9.0
ikonen på skrivbordet.
- Gå till Startmenyn och välj Program. Välj
programgruppen OpenBook 9.0 och välj
OpenBook 9.0.
När OpenBook har öppnats, visas ett tomt namnlöst
dokument från vilket du kan börja arbeta och
annonserar om dokumentet är i skrivskyddat eller
Skrivläge. Om du föredrar, kan du ändra så att startdokumentet
är det som du senast arbetade med.
För att göra detta, gå till menyn Inställningar och välj Generella
Inställningar (ALT+L, G). I dialogrutan Generella Inställningar
tryck TABB tills du kommer till Startdokument Öppna
Namnlöst dokument radioknapp. Tryck PIL
NER för att välja Öppna Senaste Dokument
radioknapp. Om du vill göra ytterligare förändringar av
inställningar, tryck ALT+V eller TABB till Verkställ knappen och
tryck MELLANSLAG. Avsluta den här dialogrutan genom att
trycka ENTER. Sedan, för att ändra inställningen så att
OpenBook alltid är i det här läget, öppna menyn Inställningar
igen, (ALT+L). I menyn, välj Spara
Inställningar... . I dialogrutan Spara Inställningar, tryck
ENTER för att spara förändringarna i default
inställningar. För mer information om denna funktion, vänligen
se boken, Using Settings Files.

Stänga OpenBook
Du kan stänga OpenBook på samma vis som alla andra Windows
program, genom att trycka ALT+F4, peka med musen
och vänsterklicka på X i det övre högra hörnet av
fönstret, eller välja Avsluta i Arkivmenyn.
Hämta in och Läsning
OpenBook kombinerar det bästa i bildhämtning,
bildbehandling, och läsfunktioner för att konvertera
tryckt media till elektroniskt format. Sedan visar den
och läser innehållet med hög röst och ger dig åtkomst till
material som i annat fall skulle vara otillgängligt eller svårt
att läsa.
När du installerar OpenBook, installeras också Realspeak Direct text-tilltalsyntes från Nuance och är
standardröst för läsning. OpenBook kan hämta bilder
genom att använda antingen en skanner, eller PEARL kameran. Du kan
hämta en eller flera sidor från ett dokument, som tillexempel en
bok eller delar av post, och sedan läsa eller redigera den slutliga
texten. Om du vill behålla dokumentet du precis
hämtade in, kan du spara det till en fil på din
dator. Dessutom, du kan anpassa
hämtning, bearbetning, läsning, och egenskaper för visning
av OpenBook.
För att hämta in en sida från en skanner, placera sidan på
skanner och tryck F4 tangenten när du är
redo att hämta sidan.
För att hämta in ett dokument från PEARL, placera
sidan under kameran så att överkanten är i linje
med sidguiden. Centrera sidan mellan de yttre
kanterna på sidguiden, eller lägg en långsida av
dokumentet längs en ytterkant på sidguiden. Tryck
F4 tangenten när du är redo att hämta in.
Notera: PEARL är optimerad att arbeta i normal
rumsbelysning i de flästa fall. LED belysningen skall vara
släckt.
Här är några snabbtangenter för att du skall komma igång med
OpenBook.
- För att få OpenBook att läsa för dig, tryck
INSERT+PIL NER.
- För att hämta in en sida, tryck F4 eller MELLANSLAG.
- För att skifta mellan Skrivläge och Skrivskyddat läge,
tryck CTRL+E.
- För att tysta talet, tryck Ctrl tangenten.
- För att läsa snabbare, tryck ALT+CTRL+PAGE UP.
- För att läsa långsammare, press ALT+CTRL+PAGE DOWN.

Få Hjälp
Vägledande Hjälp
När du är i en dialogruta, tryck SHIFT+F1 för att läsa
den vägledande hjälpen för det aktuella objektet.
du kan också komma åt vägledande hjälp genom att högerklicka
med musen på en kontroll och välja "Vad är detta"
eller genom att klicka på ? (frågetecken) symbolen i
det övre högra hörnet av dialogrutan och sedan klicka
på en kontroll.
Tangentbeskrivning
Att slå på Tangentbeskrivning låter dig säkert utforska
tangentbordskommandon utan att verkligen utföra
kommandot. Som exempel, när du slår på
Tangentbeskrivning och trycker en tangent, talar OpenBook om för dig
vad den valda tangenten gör, utan att utföra den
särskilda funktionen. För att aktivera tangentbeskrivning, tryck
INSERT+1. Tryck INSERT+1 igen för att slå av
tangentbeskrivning och återvända till normal funktion.
OpenBook Användarmanual
Vi förser dig med innehållet av OpenBook
Online Hjälpsystem i OpenBook User’s Guide,
vilken använder stor text för enkel läsning. Manualen
innehåller Snabbstartguiden, en detaljerad beskrivning av
OpenBook’s funktioner, och fäll ut referenskort.
Teknisk Support
Om du inte finner svaren på frågor eller problem
som du har, kontakta Ideutveckling på
0470-76 45 45 eller e-post
jaws@FreedomScientific.se. Kontorstid är från
Måndag till Fredag 8:00 till 17:00. Svensk
normaltid.
Vänligen ha följande information till hands:
Produktens serienummer som användes för registrering.
Produktnamn och version.
Typ av dator som du använder.
Windows version.
Om OpenBook
Välj Om OpenBook från Hjälpmenyn för att visa
version av OpenBook som du förnärvarande
kör. Den här dialogrutan visar också din produkts
serienummer och din dators låskod (används
för ILM aktivering).

Uppdatera OpenBook
Freedom Scientific försöker hela tiden att förbättra
och utöka OpenBook. Med jämna mellanrum, släpps uppdateringar
till OpenBook. Det rekommenderas att du
håller din programvara uppdaterad så att du upplever
bästa möjliga prestanda.
Att uppdatera din programvara är snabbt och enkelt. För att söka efter
uppdateringar för OpenBook, gör följande:
Notera: Du måste köra Windows XP eller
senare i din dator, och det måste vara möjligt att komma åt internet för att
kunna använda följande uppdateringsprocedur.
1. Tryck ALT+H eller klicka på Hjälpmenyn.
2. Tryck P eller välj Sök efter uppdateringar. Uppdateringsfunktionen
bestämmer om du har den nyaste
utgåvan. Om du inte, välj en eller flera objekt från
listan och välj sedan INSTALLERA för att starta uppdateringen.
Alla förbättringar sedan den första utgåvan är
inkluderade i uppdateringen.
Notera: Om din dator har en aktiv brandvägg (som
tillexempel Windows Brandvägg), kan du få en varning
som meddelar att antingen FSAutoUpdate
programmet eller FSAutoUpdate.exe försöker att
komma åt Internet. Du måste tillåta denna process för att
komma åt Internet genom brandväggen för att kunna
hämta uppdateringar.
Flytta Filer från en Tidigare Version av OpenBook
Om du har uppdaterat från en tidigare version av
OpenBook, har du förmodligen filer sparade i din gamla
Library mapp som du vill komma åt i OpenBook 9.0.
När du avinstallerar en tidigare version, lämnar OpenBook
kvar mappen, som innehåller Library, på din hårddisk
för att säkerställa så att inga filer i den här mappen
tas bort. Följande procedur kommer att visa dig hur
du navigerar till och öppnar dessa filer, liksom även att flytta
äldre filer till din nya library mapp.
För att öppna filer som är placerade i en tidigare OpenBook
library, gör följande:
1. Tryck CTRL+O för att öppna, Öppna Fil
dialogrutan.
2. Tryck SHIFT+TABB två gånger för att flytta till leta i
kombinationsruta och tryck PIL UPP tills du hör
Lokal Disk( C:).
3. Tryck TABB för att flytta till fillista vy och använd
piltangenterna för att leta upp mappen för den tidigare
OpenBook installationen och tryck ENTER. För
exempel, om den senast installerade versionen var 8.0,
leta upp mappen OpenBK8.

4. Leta upp mappen Users och tryck ENTER.
5. Leta upp mappen Default och tryck ENTER.
6. Leta upp mappen Library och tryck ENTER för att öppna
mappen Library.
7. Leta upp kategorimappen som innehåller filen du
vill öppna och tryck ENTER.
8. Leta upp filen och tryck ENTER för att öppna den.
Om du regelbundet behöver komma åt filer från en tidigare
library, är det bekvämare att helt enkelt kopiera
hela biblioteket, eller markerat innehåll, in i ditt
OpenBook 9.0 bibliotek.
För att kopiera ett bibliotek, gör följande:
Notera: Dessa steg förutsätter att du är bekant med att navigera
i Windows operativsystemet med din skärmläsare
eller skärmförstoringsprogramvara.
1. Tryck WINDOWSTangenten+R för att öppna dialogrutan Kör
och skriv c:\OpenBKX\users\default\library
(där X hänvisar till versionsnumret, som tillexempel 7 eller
8) och tryck ENTER.
2. När mappen Library har öppnats, tryck och håll
CTRL tangenten medan du navigerar genom listan med mappar
genom att använda PIL UPP eller PIL NER. När du hittar en
mapp som innehåller filer, tryck MELLANSLAG för att
markera den. Fortsätt tills du har markerat alla de
mappar du vill. Alternativt, om alla mapparna
innehåller viktiga filer, tryck bara CTRL+A för att
markera allt på en gång.
3. Tryck CTRL+C för att kopiera.
4. Gå till programgruppen OpenBook 9.0 och tryck
ENTER på Mina OpenBook Dokument för att öppna
OpenBook 9.0 bibliotek.
5. När mappen Bibliotek har öppnats, press CTRL+V to
klistra in. Om du får en dialogruta som säger att
mappen finns redan, välj Ja till alla.
Alla filer från ditt tidigare library är nu tillgängliga i
OpenBook 9.0 biblioteket.

