
Installatie VERON JOURNAAL programma

Dit VERON Journaal pakket van 2021.07 bevat nu de volledige versies van PACC en 
PABeker contest programma en de Morse Trainer.
Lees onderstaand eerst door alvorens aan de slag te gaan.

Map maken
Maak een aparte map aan liefst in een aparte partitie (schijf) in de root met
de naam Jour2021. De naam mag per map naam liefst niet meer dan 8
letters bevatten. XX:\Jour2021 is  goed. XX is schijfletter. Zorg wel voor de
juiste toegangsrechten.
Het programma werkt ook vanaf een externe schijf of USB stick. 

VERONJournaal2021.zip ophalen en uitpakken.
Download het VERONJournaal2021.zip. 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 je net hebt aangemaakt (JOUR2021) . Klaar!
Er behoeft geen verdere set-up plaats te vinden. 

Snelkoppeling maken en instellen
Als alles goed is verlopen staan nu in de JOUR2021 map alle programmaonderdelen. 
Maak een snelkoppeling naar het programma Start door er met de rechter muisknop op te klikken en te 
kiezen voor Kopiëren naar > Bureaublad (Snelkoppeling maken).

Problemen met opstarten?
Bijna altijd zijn problemen bij het opstarten van het programma te wijten aan de 
virusbeveiliging. Komen er meldingen van ' file not found' of iets dergelijks kijk dan naar de virus 
beveiliging. Schakel deze eventueel even uit om het te testen. Het programma is absoluut virusvrij!

Data van vorige Journaal overzetten

In het Journaal programma heeft de map met de data de naam Datainv. Zet alle files met de extensie .Y20 
van het oude over naar het nieuwe programma over in deze map. That's all.
Heb je al een PACC contest programma?  Zet daar de data van de map Datapacc van de oude naar de 
nieuwe map Datapacc in de submap PACC.
De datafiles hebben de extensies: CPC, INF , PCN en SXT. De files met deze extensies behoren aanwezig 
te zijn in de map Datapacc.

Schermbreedte instellen

Bij het voor het eerst opstarten staat het schermbeeld linksboven op de monitor. Toets op de +  voor groter. 
Voor kleiner neem dan de -. Zet het scherm met de muis op de gewenste plaats op de monitor. 
De grootte van het venster kan later altijd worden aangepast. Het heeft geen invloed op de werking. 

Eerst de basisgegevens aanpassen (F7)
In de handleiding staat hoe je dat doet. 

Toets in het hoofdmenu op de TAB. 
De PDF handleiding komt dan op het
scherm. 
Daarin staat alles beschreven.
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Nieuw in Journaal versie 21.07

In het Journaal zijn vele nieuwe functies aangebracht.
Bij ingave van een QSO kan je nu direct vanaf het ingave veld op Call's en Parts zoeken. Er zijn daar diverse
aanpassingen gedaan voor een soepel scherm verloop.
Als ingave is toegevoegd de Contest mode die speciaal ingericht is voor het snel inbrengen van contest 
QSO's. De RSTv wordt een teller die je nodig hebt bij het werken daarvan (vanaf 001 enz.).

Je kan nu ook aparte Journaal files maken van elke selectie of naar keuze log selecties toevoegen aan 
aanwezige journaal files. 
Uitbreiding van filter selectie. 
Mogelijkheid om in een keer bepaalde velden in een selectie wijzigen.
Toevoeging regio nummers in het Locatie overzicht.  
Toegevoegd de VERON contest log programma's voor de PACC en PA-Beker. 
Het PAbeker contest logprogramma is een geheel vernieuwde versie. 
Universeel Contestlog maken en direct versturen naar de contestmanager in Cabrillo formaat.
Ook is er een Morse trainer bijgemaakt die je kan gebruiken om je morse bij te schaven of als call gever,
Bugs zijn opgelost en de gebruikers interface is op veel plaatsen aangepast. En nog aanzienlijk meer ...
Lees de handleiding die je in het Journaal via de TAB kan lezen.
    

Contest programma's en Morsetrainer zijn ook apart te gebruiken.

Je kan de contest programma's voor de PACC en de PAbeker en de Morse trainer ook apart gebruiken.
Maak een aparte map (partitie) voor elke van hen en kopieer de gehele map (PACC, PAbeker of Morseprg) 
daar naar toe. De programma's zijn onafhankelijk te gebruiken van het Journaal programma.
Je kan de programma's openen met start.exe die is bijgevoegd bij de contest programma's.
Let op: Als je de contest programma's 'los' gaat gebruiken dan werkt het menu item Naar Journaal niet. Er 
gebeurt dan niets.

In de map Morseprg staat de Morse trainer. Die kan je ook gebruiken als morsegever van 1 regel tekst en in 
een zelf ingestelde herhaaltijd laten uitzenden. Of als morse bulletin uitzender. Toets daar op F1 voor info.

In de DOC map bij de contesten bevinden zich de handleidingen. Toets daar op TAB.
Hierin staat uitgebreide geïllustreerde informatie over alle onderwerpen.  

Een programma van:

Evert Beitler  PA3AYQ

Programma goed bevallen?  
Niet goed? Geef het dan door aan mij.
Ben je ook als vrijwilliger actief voor je afdeling?  

pa3ayq@veron.nl 
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