
Installationsmanual till NYCOPIA 2.0 Windows 7  
  

Stoppa in usb-minnet  i usb-uttaget. Öppnas ett fönster automatiskt gå till A. Om inget fönster 

öppnas gå till B.   

  

A:  

1. Om fönstret ”Spela upp automatiskt” öppnas, klicka på ”Öppna mappen för att visa filerna i 

Utforskaren”.  Dubbelklicka på filen ”presinst.exe” 

  

2. Klicka på Nästa igen i Fönstret ”Välkommen till installationen av SSF Presentationsprogrammet!” 

för att påbörja installationen.  

   

3. Nästa fönster anger var du vill installera programmet. Installationen har själv förvalt destinationen 

”C:\Program Files (x86)\SSFpres” och enklast är att låta detta stå och bara klicka Nästa.  

  

4. Vänta medan installationen kopierar filer till din dator. Detta kan ta en stund.  

  

5. Välj mapp i startmenyn. Nu kan du välja var i startmenyn (som du finner om du klickar en gång 

med vänster musknapp på runda knappen längst ned till vänster på din skärm) du vill placera en 

genväg till det installerade Sveriges dödbok-programmet. Tycker du att detta verkar komplicerat 

låter du installationsprogrammet bestämma var genvägen ska ligga i startmenyn och klickar Nästa.  

  

6. Klicka Avsluta för att slutföra installationen.  

  

7. Var är programmet? För att hitta det installerade programmet klicka en gång på startmenyn och 

för muspekaren till ”Alla program”. I menyn Program hittar du Sveriges Släktforskarförbund. För 

muspekaren över ”Sveriges Släktforskarförbund” och klicka en gång på menyvalet ”NYCOPIA2”. Nu 

startar programmet.  

  

Om du inte finner ”NYCOPIA2” i startmenyn (lilla runda knappen längst ned till vänster på din skärm) 

kan du skapa en genväg(ikon) på ditt skrivbord genom att göra följande:   

1. Klicka en gång med vänster musknapp på runda start-menyknappen längst ned till vänster.   

2. Med startmenyn öppen för du muspekaren över till ”Dator” i grå listen till höger i menyn. 

Klicka med vänster musknapp en gång på ”Dator”.  

3. Ett nytt fönster öppnar sig. Leta efter ”Lokal disk (C:) och dubbelklicka för att öppna.  

4. Leta efter mappen ”Program (x86)” och dubbelklicka för att öppna.  

5. Leta efter mappen som heter ”SSFpres”. Dubbelklicka för att öppna. Dubbelklicka på mappen 

”0405”  

6. Nu ser du en mapp och några filer i samma fönster. Markera den fil som heter pres.exe med 

ett klick med vänster musknapp. Håll sedan musen över den markerade filen och klicka en 

gång med höger musknapp.   

7. I menyn som kommer fram, för muspekaren över ”Skapa genväg”.   

8. Ett fönster öppnas som säger att det går inte att skapa en genväg här. Vill du att genvägen 

placeras på skrivbordet istället? Klicka på ”Ja” med vänster musknapp.  

9. Nu har en ikon till NYCOPIA2 skapats på ditt skrivbord. Stäng fönstret med krysset i övre 

högra hörnet på fönstret och lokalisera genvägen på ditt skrivbord.  



Den heter pres.exe-genväg. Högerklicka på genvägen och klicka sedan på ”Byt namn”. Ge 

filen namnet ”NYCOPIA2”. Dubbelklicka på den med vänster musknapp för att starta 
NYCOPIA2.  

  

Klart!   

  

  

B:   
1. För att hitta installationsprogrammet kan du också högerklicka på knappen Start och välja 

”Öppna Utforskaren”. Till vänster i utforskaren letar du reda på din USB-enhet med namnet 

”NYCOPIA2” och klickar på den med vänster musknapp en gång. I höger fönster visar sig 

innehållet på usb:n och där dubbelklickar du med vänster musknapp på filen presinst.exe för att 

starta installationen.  
  

2. Klicka på Nästa igen i Fönstret ”Välkommen till installationen av SSF Presentationsprogrammet!” 

för att påbörja installationen.  

3. Nästa fönster anger var du vill installera programmet. Installationen har själv förvalt 

destinationen ”C:\Program Files (x86)\SSFpres” och enklast är att låta detta stå och bara klicka 

nästa.  

  

4. Vänta medan installationen kopierar filer till din dator. Detta kan ta en stund.  

  
5. Välj mapp i startmenyn. Nu kan du välja var i startmenyn (som du finner längst ned till vänster på 

din skärm) du vill placera en genväg till NYCOPIA2. låt installationsprogrammet bestämma var 

genvägen ska ligga i startmenyn och klicka Nästa.  

  

6. Klicka Avsluta för att slutföra installationen.  

  

7. Var är programmet? För att hitta det installerade programmet klicka en gång på startmenyn och 

för muspekaren till ”Alla program”. I menyn Program hittar du Sveriges Släktforskarförbund. För 

muspekaren över ”Sveriges Släktforskarförbund” och klicka en gång på menyvalet ”NYCOPIA2”. Nu 
startar programmet.  

  

Om du inte finner ”NYCOPIA2” i startmenyn (lilla runda knappen längst ned till vänster på din skärm) 

kan du skapa en genväg(ikon) på ditt skrivbord genom att göra följande:   

10. Klicka en gång med vänster musknapp på runda start-menyknappen längst ned till vänster.   

11. Med startmenyn öppen för du muspekaren över till ”Dator” i grå listen till höger i menyn. 

Klicka med vänster musknappp en gång på ”Dator”.  

12. Ett nytt fönster öppnar sig. Leta efter ”Lokal disk (C:) och dubbelklicka för att öppna.  

13. Leta efter mappen ”Program (x86)” och dubbelklicka för att öppna.  

14. Leta efter mappen som heter ”SSFpres”. Dubbelklicka för att öppna. Dubbelklicka på mappen 

”0405”  

15. Nu ser du en mapp och några filer i samma fönster. Markera den fil som heter pres.exe med 

ett klick med vänster musknapp. Håll sedan musen över den markerade filen och klicka en 

gång med höger musknapp.   

16. I menyn som kommer fram, för muspekaren över ”Skapa genväg”.   

17. Ett fönster öppnas som säger att det går inte att skapa en genväg här. Vill du att genvägen 

placeras på skrivbordet istället? Klicka på ”Ja” med vänster musknapp.  



18. Nu har en ikon till NYCOPIA2 skapats på ditt skrivbord. Stäng fönstret med krysset i övre 

högra hörnet på fönstret och lokalisera genvägen på ditt skrivbord.  

Den heter pres.exe-genväg. Högerklicka på genvägen och klicka sedan på ”Byt namn”. Ge 

filen namnet ”NYCOPIA2”. Dubbelklicka på den med vänster musknapp för att starta 

NYCOPIA2.  

  

Klart!   

  

  

  


