Installasjon av Alphareg 15
Installasjonsfiler finner du på skole.stfk.no under "Programvare"

1.

Finn "Alphareg" i programvarelisten og trykk på linken for installasjonssti(se bildet)

2. Trykk på "Download" på siden som dukker opp. Filen lastes ned fra Dropbox.

3. Etter nedlastningen er ferdig finner du filen som ble lastet ned. Denne ligger som regel i mappen "nedlastninger" på
datamaskinen. Finn filen som ser slik ut:
Høyreklikk på filen og trykk "Pakk ut alle". Da vil du få et vindu som ser slik ut:
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4. Alphareg er i en pakket modus som kalles for "Zip". Det betyr at alle filene er pakket i en fil, men for å kunne
bruke/installere programmet på vi pakke ut filene først. Velg da en enkel plassering da dette kun er installasjonsfilene –
selve programmet blir ikke installert her.
5. Etter utpakkingen skal du ha følgende filer som vises i et vindu og plasseringen du valgte:

Trykk på "Setup" for å starte installasjonen

6. Etter det følger du stegene(du skal ikke trenge å foreta deg noe annet enn å trykke "neste").
7. Når programmet er ferdig installert skal de forskjellige modulene ligge på skrivebordet og i Start-menyen. For å bruke
alle funksjoner og for å bruke programmet over hele din elev-periode, må du legge inn en lisens for å gjøre programmet
gyldig. Start Alphareg og finn tabben "Hjelp". I undermenyen her skal du trykke på "Registrer som bruker". Her setter
du inn Gauldal Videregående Skole som registreringsnavn og under registreringsnummer skal lisensen legges inn.
Dette får du av faglærer eller av IT.
8. Etter du har registrer brukeren skal programmet være ferdig installert og du kan nå bruke programmet. Du kan nå
slette filene som ble pakket ut ved punkt 4. Disse trenger du ikke å ha på datamaskinen lengre.
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