Installatie VERON programma’s
Voor de VERON contestprogramma’s en het VERON morse programma
Map maken
Maak een aparte map aan in liefst in een aparte partitie (schijf) in de root.
Voor het PACC contestprogramma de naam PACC
Voor het Pabeker programma de naam Pabeker
Voor het morseprogramma Morse.
De naam mag per mapnaam niet meer dan 8 letters bevatten. Dus
XX:\Mijn Documenten\PACC is NIET goed omdat 'Mijn Documenten'
meer dan 8 karakters bevat.
XX:\PACC is wel goed. XX is schijfletter. Zorg wel voor de juiste
toegangsrechten.
De programma’s werken ook vanaf een externe schijf of USB stick.

Haal het ZIP programma op en pak het uit.
Download het gewenste programma. Klik er met de
rechtermuisknop op en kies daar voor ALLES UITPAKKEN. Er
komt een wizard (hulp) die vraagt in welke map het uitgepakt moet
worden. Kies de map die net is aangemaakt . Klaar!
Er behoeft geen verdere set-up plaats te vinden. Voor server gebruik zie de handleiding of de bijlage in de PACC-DOC map
Netwerkgebruik.

Snelkoppeling maken en instellen
Als alles goed is verlopen staan er nu in de gekozen map enkele submappen en een startprogramma
met de extentie .EXE
Nu nog een snelkoppeling maken naar het startprogramma door er met de rechter muisknop op te
klikken en te kiezen voor Kopiëren naar > Bureaublad (Snelkoppeling maken).

Schermbreedte instellen
Bij het voor het eerst opstarten van het PACC of PABEKER
programma wordt gevraagd de breedte van het venster in te stellen.
Klik op [F5] of toets op de F5 functietoets (bovenaan het toetsenbord)
voor groter. Voor kleiner neem dan [F1]. Als het naar de zin is toets op
ENTER of klik onderaan op ENTER. Zet het werkscherm met de muis
op de gewenste plaats op de monitor.
De grootte van het venster kan altijd worden aangepast in het
Instellingen programma. Klikt daar op de S van Schermbreedte of toets op de 'S'.
Kies in het hoofdmenu op de TAB. Alles komt dan uitvoerig beschreven op het scherm. Tip: Kijk ook even naar de
basisgegevens zodat je weet hoe het moet worden ingevuld bij het begin van een nieuwe contest. Vergeet niet je juiste
adresgegevens in te brengen.

Voor het MORSE programma kan de schermbreedte met de rechteren linker cursor toets worden
ingesteld. Toets daar op de ‘I’ voor informatie.
In de DOC map bevinden zich de handleidingen. Hierin staat uitgebreide informatie over alle
onderwerpen.
Een programma van:
Evert Beitler PA3AYQ
pa3ayq@veron.nl
Programma goed bevallen? Geef het door aan anderen. Niet goed? Geef het door aan mij.

