Installasjon av Trondheimsbasen 2019 v8 på iPad
Denne bruksanvisningen bruker du også til å installere TB-2019 v8 på iPhone
Den følgende instruksen er laget med Windows 10, for Windows 7 kan det være
litt andre skjermbilder som dukker opp. Men det vil være noe tilsvarende.
Det samme er om du bruker en Mac, fremgangsmåten er den samme.
Først må du forsikre deg om at du har 3,2 GB ledig plass på iPaden (eller også din
iPhone), en oppdatert versjon av iTunes på pc-en, så installerer du Filemaker Go
17 på iPaden (iphone). Dette får du gratis fra App store.
Om du har hentet installasjonsprogrammet for TB-2019 v8 fra nettet direkte eller
fått den på cd eller en minnepinne spiller ingen rolle, det vil være det samme. Du
har i alle tilfellene fått en zip-fil.
TB2019-v1-8.zip
Denne må først pakkes ut.
Høyreklikk på fila slik at du får opp følgende meny

Her velger du Pakk ut alle…
....og du vil få følgende bilde opp:

Her angir du hvor du vil at fila skal pakkes ut.
Forslaget du får er sikkert OK. Det viktigste er at
du vet hvor dette er slik at du finner den igjen.
Klikk på Pakk ut.
Dermed er du foreløpig ferdig med dette.
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Nå må du også sørge for at du har installert appen ‘’Filemaker Go 17’’ på iPaden
samt at du har siste versjon av iTunes på pc-en. Det kan også lønne seg å ha en
oppdatert iOS på ipaden.
Koble iPad’en din til PC’en med kabel og start iTunes på PC’en (det kan hende at
den starter automatisk). Når du får opp
bildet for iTunes, klikker du på symbolet
for iPad
(Samme symbolet for iPhone)
Dersom du ikke har symbolet, er det et
eller annet feil med koblingen mellom
iPad og PC. Det hender det hjelper å
trekke ut kabelen for så å koble til på nytt.

Etter å ha klikket på symbolet for iPad får du opp
et bilde som ser omtrent slik ut:

Her velger du Fildeling og får opp følgende bilde:
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Slik ser dette ut hos meg. Mulig at det kan se litt annerledes ut hos deg, men du
skal finne ‘’Filemaker Go’’ under ‘Apper’ til høyre.

Her klikker du på
‘’Filemaker Go’’

Etter å ha klikket på ‘’Filemaker Go’’, får du opp et bilde som ser omtrent slik ut.

Her velger du ‘Legg til fil…’
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Du får da et utforsker-bilde opp, og
der finner du da fram til den mappa
hvor den utpakkede fila ligger lagret.
(husk at dette må være den
utpakkede fila)
Klikk på den og deretter på Åpne.

Øverst i neste bilde ser du nå at fila blir overført.
Den blå streken flytter seg til høyre etter hvert som fila blir kopiert til iPaden.
-Vent til den er ferdig.

Når den er ferdig, kan du avslutte iTunes, koble iPaden (iphone) fra PCen og så kan
du gå til iPad og starte FileMaker Go. Der finner du TB2019-v1-8 som du trykker på
og Trondheimsbasen 2019 skal da starte.
Lykke til. Om du har noen spørsmål om installeringen så send en epost til:
salg@trondheimsbasen.no

Side 4 av 4

