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Förord
Tack för ert intresse av vår mjukvarusvit Logbook.
Denna programvara är en digital loggbok, utvecklad av båtfolk
för båtfolk. Den är lätt att använda och har prövats I verkligheten.
Fördelarna med att göra inmatningar i en digital loggbok med
en programvara som Logbook är, jämfört med en konventionell
loggbok av papper, de automatiska beräkningarna. Med hjälp av
etapperna och sammanställningen kan ni automatiskt få total
och/eller medelvärden för alla relevanta data utan att behöva
räkna ut dessa själv.
Vi är nu stolta över att kunna presentera Logbook 3.7. Version
3.7 erbjuder ett antal nya funktioner liksom många förbättringar
och små förfiningar av tidigare egenskaper av Logbook och dess
tillägg. En ny förändring är stödet för Svenska som användargränssnitt, Vi tackar Magnus Olausson för hans arbete med
översättning och testning av programpaketet.
Du kan använda Logbook på en PC med OS X (Mac) eller Windows (Windows 7 eller nyare) samt på iPad. Logbook går att köra
även på en iPhone, men beroende på den lilla skärmen rekommenderar vi inte att programmet körs på iPhone. Endast tillägget
BoardCash lämpar sig för användning på iPhone. Användandet
av Logbook är nära nog identiskt oberoende på plattform, för
installation däremot så behöver en del punkter noteras.
Denna dokumentation beskriver grunderna för hur man
använder Logbook på PC och iPad. Manualen är hållen mycket
detaljerad , så att inga frågor skall lämnas obesvarade. Vana datoranvändare kommer att kunna använda programmet utan att
studera hela dokumentationen.

Vi rekommenderar dock att alla användare tittar igenom dokumentationen eftersom det finns några saker man behöver veta
för användandet av Logbook.
Specifika informationer om Logbook och dess tillägg lämnas i
varje verk-tygs separata handbok.
Om du har några frågor vänligen skicka ett email till support@2k-yachting.de. Vår support, talar tyska och engelska.
Vi hoppas ni kommer gilla Logbook lika mycket som vi gör och
önskar er fina segeldagar och hoppas det alltid kommer finnas
tillräckligt med vatten under er köl…
Almute Kraus
2K Yachting, Januari, 2016
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Logbook på PC
Ni kan använda Logbook på en PC med OS X (Mac, OS X, 10,9
eller nyare) eller Windows (Windows 7 eller nyare) – Detaljerade
systemkrav finns i slutet på denna handbok.

Installera Logbook på PC
På PC med OS X (Mac) eller Windows (Windows 7 eller nyare) så
är mjukvarupaketet Logbook och dess tillägg ett självständigt
program som installeras med hjälp av en installationsfil. Installeraren installerar loggboken Logbook och alla dess tillägg.
Ladda ner installationsfilen för Logbook för ditt operativsystem
(OS X eller Windows) till din PC och kör installationen
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Notering för installation av Logbook för Windows
På Windows datorer kan man endast göra inmatningar
i databasapplikationer från användarkonton med fulla
administratörsrättigheter. Därför är det nödvändigt att
du installerar Logbook med ett konto som har administratörsrättigheter
Trots detta, i en del Windows 7 installationer så har inte
administratörkontot alla rättigheter som behövs för
databasapplikationer. I dessa fall finns en enkel lösning:
Högerklicka på Logbook ikonen och starta programmet
via valet “Kör som administratör” i pop-menyn.
Alternativt kan man skapa en länk till programmmet
Logbook så de alltid får Administratörsrättigheter vid
start. Använd i så fall följande tillvägagångssätt:
Högerklicka på programikonen och välj “Egenskaper”,
klicka på fliken “Genväg”, välj “Avancerat” och aktivera
“Kör som Administratör” genom att markera kryssrutan.
För att avsluta klicka OK.

Användarhandbok Logbook 3.7 Grunder för OS X, Windows och iPad

Reviderat i
version 3.7

5

Logbook på PC

Starta och avsluta Logbook i OS X

Mjukvaran är baserad på en FileMaker Pro 14 databasapplikation.
Därför finns det ett antal speciella egenskaper som det är bra att
känna till när man startar programmet samt öppnar och stänger
filer andra loggboksfiler. Alla filer i Logbook har filändelsen
.fmp12

Starta först mjukvaran Logbook 3.7 vilken är den högsta nivån i
datamappen.
Under den första starten av programmet kopieras automatiskt
alla ingående datafiler till Logbook´s datamapp (mappen “Dokument/Logbook 3.7” inom ert användarbibliotek).
Därmed, öppnas två fönster: ”Add-on Manager” och standard
Loggboksfilen Logbook.fmp12. Denna loggboksfil är en tom
loggbok vilken ni direkt kan börja föra er egen loggbok i.

Första starten av Logbook (OS X och Windows)
Under den första starten av Logbook så behöver programmet kopiera ett antal filer till datamappen. Denna
kopieringsprocess kan i vissa tillfällen ta längre tid än det
tar för Logbook att försöka öppna loggboksfilen Logbook.
fmp12. Ni får då ett felmeddelande. Avsluta då bara Logbook och starta om programmet lite senare. Nu bör kopieringsprocessen vara genomförd och Logbook.fmp12 kan
öppnas.

Programikonen för Logbook
För att stänga programmet Logbook så måste alla fönster
stängas.
Välj knappen Avsluta i kommunikations popovern (knapp ').
Alternativt, kan ni välja Avsluta Logbook 3.7 från Logbook 3.7
meny, eller—som vanligt på Mac—använd tangentkombinationen AQ.
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Starta och avsluta Logbook i Windows
Starta först mjukvaran Logbook 3.7 vilken finns i datamappen ”
Logbook 3.7 ” i er användarmapp. En länk är skapad i Windows
Startmeny.
Under den första starten av programmet kopieras automatiskt alla ingående datafiler till Logbook´s datamapp (Standard
sökvägen är ”{Systembokstav}:/ Logbook 3.7”).
Därmed, öppnas två fönster: ”Add-on Manager” och standard
Loggboksfilen Logbook.fmp12. Denna loggboksfil är en tom
loggbok vilken ni direkt kan börja föra er egen loggbok i.

Programikonen för Logbook
För att stänga programmet Logbook så måste alla fönster
stängas.
Välj knappen Avsluta i kommunikations popovern (knapp ').
Alternativt, kan ni välja Avsluta från Arkiv menyn för Logbook 3.7
eller genom att klicka på stängknappen för fönstret.

Add-on Managern

Tänk på:
Om ni tar bort filen Logbook.fmp12 eller någon annan
datafil för tilläggen (namn på tillägget.fmp12) från Logbook´s datamapp (standardsökväg i Mac “Dokument/
Logbook 3.7” i ert användarbibliotek eller i Windows
”{Systembokstav}:/ Logbook 3.7”) eller döper om den, så
kommer nästa gång ni startar Logbook en ny tom loggboksfil Logbook.fmp12 kopieras in till mappen och länkas
till knappen i Add-on Manager.
Därför bör ni inte flytta eller döpa om standarddatafilerna
i datamappen. Den nya inkopierade filen innehåller ingen
aktiveringskod och startar därför i demoläge.
Givetvis kan ni spara dina datafiler på vilken annan plats
ni vill på hårddisken.
NMEA funktionen är endast tillgänglig om ni använder
filen Logbook.fmp12 i Logbook´s datamapp.
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Öppna och stänga andra loggboksfiler
När programmet startas, öppnas alltid loggboksfilen Logbook.
fmp12 vilken finns i Logbook’s datamapp.
Ni kan dock använda andra loggboksfiler. Följ dessa steg för att
öppna andra loggboksfiler:
1. För att öppna andra loggboksfiler välj ett av de följande
sätten:
a) klicka på kommunikationsknappen ' och sedan i popoverrutan på Öppna Loggbok.
b) drag filen till programikonen för Logbook 3.7 (i Finder eller
i dock, detta fungerar bara när Logbook redan är igång)
c) öppna filen med hjäl av knappen Öppna en annan fil till
höger i Logbook Add-on Manager.
2. I alla fall kommer två Logbook filer vara öppnade—standard
loggboksfilen Logbook.fmp12 och din andra loggboksfil.
3. Nu kan ni stänga standardfilen Logbook.fmp12. För att göra
detta lyft fram fönstret för Logbook.fmp12 i förgrunden och
klicka på kommunikationsknappen ' och sedan i popoverrutan på knappen Stäng denna Loggbok.
Alternativt, kan ni använda Arkiv ▻ Stäng eller stängknappen
i fönstret.
4. Ni kan öppna standard loggboksfilen igen genom att
använda den första knappen i Add-on Manager.
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Tips
För bästa användning av Logbook rekommenderar vi
att spara er aktuella loggboksfil i Logbook datamapp
(standardsökväg i Mac “Dokument/Logbook 3.7” i ert
användarbibliotek eller i Windows ”{Systembokstav}:/ Logbook 3.7”) och använda filnamnet Logbook.fmp12. När
man då startar programmet, kommer filen att öppnas
automatiskt. Senare, om ni vill arbeta med en ny loggboksfil, så bör ni döpa om den tidigare filen och spara den
eller flytta den till annan plats. Då blir namnet på den nya
aktuella loggboksfilen Logbook.fmp12.

Varning:
Om ni vill använda NMEA funktionen i Logbook på PC, så
måste den aktuella loggboksfilen heta Logbook.fmp12 och
vara placerad i Logbook’s datamapp.
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Öppna och stänga tillägg
• För att öppna ett tillägg gå till Logbook Add-on Manager
och klicka på knappen för tillägget. Om tillägget använder ett
annat namn än standardfilnamnet, så kan du öppna filen med
knappen Öppna en annan fil.
• För att stänga ett tillägg, klicka på stänga knappen för fönstret,
eller använd knappen Stäng i popoverrutan för kommunikation
(knappen ') för tillägget.
Viktig notering
För alla tillägg som komminucerar med något annat
tillägg och/eller Logbook, rekommenderar vi att, så länge
kommunikationen används, filerna sparas i Logbook’s
standardbibliotek och använder orginal filnamn. Vissa
uppgifter fungerar också med modifierade filnamn, andra
kan förorsaka problem.
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Individuellt databibliotek
I popoverrutan Inställningar (knappen ]) i Logbook Add-on
Manager så kan man redigera datamappen för Logbook. Så det
går att använda en annan sökväg den angivna standardmappenLogbook 3.7 när man arbetar med Logbook.
Efter att ändringen gjorts av sökvägen, avsluta Logbook en gång
och starta om programmet så att de nödvändiga filerna kopieras
in i den nya mappen.
Filer som finns i den ursprungliga standardmappen som ni
redan använt, kopieras inte över till den nya mappen. Dessa
måste kopieras manuellt, om nödvändigt. Ni kan därefter radera
det gamla standardbiblioteket.
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Logbook på iPad
Till skillnad från PC versionen är inte iPad Logbook någon
självständig applikation. Logbook är baserad på en FileMaker Pro
databasapplikation. Därför kan databasfilen Logbook.fmp12 som
skapats av programmet öppnas och editeras i gratis iPad-appen
FileMaker Go 14 för iPad.
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Varning
Logbook 3.7 kan inte öppnas med FileMaker Go 12. Det är
möjligt att öppna med FileMaker Go 13, men inte rekommendabelt.

Nedladdning av Logbook direkt från Internet med iPad

App-ikonen för FileMaker Go 14

Installera Logbook på iPad

Varning
Innan ni kan installera Logbook på iPad, så behöver ni
installera gratisappen FileMaker Go 14 för iPad på din
iPad.
Även nedladdning av Logbook 3.7 från vår w
 ebsida direkt
till iPad kan endast genomföras om FileMaker Go 14 för
iPad redan är installerat. Endast då kan iPad och Safari
allokera den nedladdade filen till en applikation. Vänligen
notera att nedladdning kan ta en stund eftersom filen är
ca. 36 MB.

Om ni endast vill använda Logbook på iPad, rekommenderar vi
att ni laddar ner databasfilen Logbook.fmp12 direkt från vår websida . Ni kan använda knappen på vår websida www.2k-yachting.
de/logbook eller (om ni redan köpt en licens) från er kontosida i
webbutiken.
Under nedladdningen kommer ni att frågas om i vilken App ni
vill öppna den nedladdade filen. Välj Öppna i “Filemaker Go”.
Då kommer Filemaker Go starta och den nya nedladdade filen
öppnas i Filemaker Go..
Om ni vill använda Logbook både på iPad och PC, bör ni istället
först installera Logbook på PC och därefter föra över filerna till
iPad (se “Använda Logbook både på iPad och PC” on page 12).
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Nytt i
FileMaker
Go 14

Använda filhanteraren i FileMaker Go 14
Filhanteraren för FileMaker Go ger tillgång till filerna i programpaketet Logbook och medger ett antal grundläggande
möjligheter till filhantering.

Öppna Logbook och tilläggsfiler i FileMaker Go 14
1. Starta appen FileMaker Go 14. Filhanteraren för FileMaker
Go visas (se bild längre ner).
2. Klicka i botten på skärmen på Enhet.
3. Nu visar filhanteraren—utöver några databasfiler som installerats av FileMaker—alla filer från Logbook’s mjukvarupaket
som installerats på din iPad. Datafilerna har en indviduell
ikon, alla hjälpfiler använder samma ikon.
4. Starta Logbook 3.7 eller ett tillägg genom att klicka på dess
ikon i filhanteraren för FileMaker Go .
5. Filen öppnas och är klar för inmatning av data.
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Växla filer med titelfält
1. När flera filer från mjukvarupaketet Logbook är öppna i FileMaker Go, endast aktiva fönstret är synligt, övriga fönster
ligger gömda.
2. För att välja en annan fil, klicka på på triangeln till höger om
filnamnet i titelfältet (normalt det namnet på det aktiva verktyget).
3. Alla öppna fönster i FileMaker Go visas då sida vid sida i
reducerad storlek.
4. Klicka på det önskade fönstret för att lyfta det till förgrunden.

Filhanteraren för FileMaker Go 14
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Växla filer med Startcenter

Radera filer från filhanteraren för FileMaker Go 14

1. I det övra vänstra hörnet klicka på mappikonen ( ) och välj
det första menyvalet Startcenter.
2. Filhantyeraren visas. Klicka på det önskade fönstret för att
lyfta det till förgrunden.

Om ni laddat ner filer till Logbook flera gånger från vår server,
ges filerna automatiskt ett tillkommande nummer efter filnamnet under nedladdningen. Använd följande steg för att
radera de filer ni inte vill ha kvar i filhanteraren:

Stänga filer i filhanteraren för FileMaker Go 14
Det finns flera sätt att öppna filer som öppnats i FileMaker Go 14.
1. För att stänga en öppen fil klicka på mappikonen ( ) i det
övre vänstra hörnet på föstret och välj Stäng fil eller för att
stänga en annan fil välj att klicka i titelfältet på triangeln till
höger om filnamnet (vanligen namnet på verktyget)
2. Alla öppna fönster i FileMaker Go visas nu sida vid sida i
reducerad storlek.
3. Klicka sedan på stängikonen O vilken visas i det övre vänstra
hörnet på det reducerade dokumentfönstret för filen du vill
stänga.
4. Ett meddelande visas vilket ger dig möjlighet att göra en
backup kopia av din senaste filrevision. (läs mer på “Skydda
era data” on page 19).
Alternativt kan ni använda knappen Stäng i popoverrutan för
kommunikation (knappen ') för att stänga filen.

1. I FileMaker Go’s filhanterare klicka på sidikonen , vilken
visas i övre högra hörnet.
2. Välj filen eller filerna ni vill radera, och klicka på skräpkorgsikonen (/) överst till vänster.
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Använda Logbook både på iPad och PC
Alla filer från Logbook kan användas omväxlande både på iPad
och PC. Därför är det nödvändigt att filer kan kopiera mellan
enheterna fram och tillbaka. Detta kan göras antingen via iTunes
på PC eller via ett Dropboxkonto.
För att göra utväxling enklare mellan iPad och PC, så använder
Logbook, med början från och med version 3.7, sammma filändelser för datafiler (Logbook och tillägg) “.fmp12” på alla plattformar

Utväxla Logbook filer med PC via iTunes
Med iTunes på PC är det enkelt att kopiera Logbook filer mellan
PC och iPad fram och tillbaka och på detta sätta kunna använda
dem omväxlande på PC eller på iPad. Följande installationssteg
är bäst för alla användare som vill använda Logbook på iPad och
på PC (Mac OS X or Windows).
Ladda först ned och installera Logbook 3.7 på er PC. Efter detta
kan ni föra över loggboksdatafilen Logbook.fmp12, som levererats till er PC-version av Logbook 3.7, till er iPad. Där kan ni göra
loggboksinmatningar och sedan återföra filen till er PC senare.
iTunes och iOS erbjuder för alla applikationer som kan skapa och
ladda filer en fildelningsmöjlighet. När ni ansluter er iPad, visar
iTunes en lista över de Appar som stödjer fildelning. Efter det ni
valt er iPad i iTunes hittar ni denna funktion på sidan Appar och
därunder Fildelning.

Filutbyte mellan PC och iPad med iTunes Fildelning
Överföra filer från PC till iPad
1. Anslut er iPad till er PC (med USB eller WiFi, beroende på
inställning för iPad i iTunes). I iTunes på PC’n välj er iPad och
sedan Appar. I listan till vänster välj appen FileMaker Go 14.
2. Med knappen Lägg till… öppnas en dialogruta i vilken
ni kan välja vilken loggboksfil ni vill föra över till iPad. Ni
hittar filerna ni vill föra över i datamappen för Logbook (på
Mac är standardsökvägen “Dokument/Logbook 3.7” i ert
användarbibliotek, i Windows är standardsökvägen “[systemdrivenhet}:/Logbook 3.7”).
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3. Eller drag och släpp filen i Finder eller Explorer in till fältet.
4. Detta kopierar filen direkt till din iPad och filen listas filhanteraren i FileMaker Go i listan Enhet och kan öppnas därifrån.
Överföra filer från iPad till PC
1. För att överföra Logbook filer tillbaka från iPad till PC, anslut
er iPad till PC’n och välj i iTunes på PC’n er iPad och sedan i
listan till vänster på sidan Appar appen FileMaker Go.
2. I listan till höger välj fil (filen måste vara stängd i FileMaker
Go).
3. Med knappen Spara som… kan ni nu välja var ni vill placera
filen på PC’n. Helst av allt välj åter standarddatamappen för
Logbook (på Mac är standardsökvägen “Dokument/Logbook
3.7” i ert användarbibliotek, i Windows är standardsökvägen
“[systemdriv-enhet}:/Logbook 3.7”).
4. Eller drag och släpp filen från iTunes till Finder eller Explorer.

Utväxla Logbook filer med PC via Dropbox
I FileMaker Go kan ni kopiera filer från filhanteraren till er
Dropbox. Ni kan använda detta för överföring av filer till en PC
eller för att spara som en backupkopia av era filer på nätet. TFör
att använda denna funktion så behöver ni ha installerat gratisappen Dropbox på er iPad och dessutom, måste ni ha ett Dropboxkonto.
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Spara FileMaker filer i din Dropbox
1. Visa era Logbook filer som finns sparade i FileMaker Go
genom att klicka i botten på filhanteraren på Enhet.
2. Klicka därefter i övre högra hörnet på sidikonen och välj
därefter filen eller filerna ni vill ladda upp till er Dropbox.
3. Klicka därefter i det övre vänstra nörnet på symbolen A och
välj optionen Kopiera till Dropbox från popoverrutan.
4. Appen Dropbox aktiveras och ni kan i den högra kolumnen
välja placering inom er Dropbox, där ni vill att filen/filerna
skall sparas. Klicka på Spara för att ladda upp filen eller filerna
till er Dropbox.
5. Växla sedan tillbaka till FileMaker Go och klicka i det övre
högra hörnet på Klar.
Ladda en FileMaker file från er Dropbox
Självklart, kan ni också ladda filer som sparats i er Dropbox in till
filhanteraren för FileMaker Go 14 på er iPad.
1. Öppna appen Dropbox och leta upp den önskade filen i er
Dropbox.
2. Klicka på filen och vänta tills den är helt nedladdad till er
iPad. Nu, visas i den högra kolumnen ett frågetecken, som en
indikering på att filen inte kan visas.
3. Klicka i det övre högra hörnet på skärmen på symbolen A och
välj i popoverrutan optionen Öppna i…. detta öppnar en ny
popooverruta i vilken optionen Kopiera till FileMaker Go är
tillgänglig.
4. Klicka på denna option. Filen läggs nu till i filhanteraren för
FileMaker Go och öppnas direkt i FileMaker Go.
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Synkronisera Logbook mellan PC och iPad
Reviderat i
Version 3.7

Som ett alternativ till att kopiera filerna via iTunes ger Logbook
3.7 också möjligheten till en synkroniseringsfunktion för loggbokens filer (inte för tilläggen). Denna funktion sparar alla era loggboksinmatningar utan vyer och funktioner i en liten fil. Data kan
sedan importeras från denna synkroniseringsfil in till loggboksfilen på en annan enhet. Synkroniseringsfilen är i regel så liten
att den kan skickas med ett email.
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Om ni väljer OK, skapas ett email med synkroniseringsfilen
som bilaga.
4. Avbryt skickar inget email.
Synkroniseringsfilen sparas i datamappen för Logbook eller
i filhanteraren för FileMaker Go och innhåller alla loggboksdata. Tidstämpeln i filfönstret LogbookSync visar det senaste
modifieringsdatumet för loggboksinmatningar som finns i
filen.

Importera synkronisering
Varning
Med hänsyn till datasäkerhet, rekommenderar vi att synkroniseringsfunktionen bara används när det inte finns
några möjligheter för datautbyte via iTunes eller Dropbox.
Fortsätt som följer med synkronisering mellan iPad och PC:

Spara data för synkronisering
Först måste ni spara data från er senaste loggboksfil i synkroniseringsfilen.
1. I er aktuella loggboksfil välj knappen Backup/Sync i popoverrutan för kommunikation (knappen '), och sedan i den följande popoverrutan knappen Skapa Sync Fil.
2. Logbook spara nu alla data i synkroniseringsfilen LogbookSync.fmp12. När dataexporten är klar, så får ni ett meddelande.
3. I nästa steg, kan ni välja om ni vill skicka en kopia av synkroniseringsfilen med mail.

I nästa steg, kan ni importera era data från synkroniseringsfilen
till er “utgågna” loggboksfil på den andra plattformen.
1. Spara synkroniseringsfilen LogbookSyncData.fmp12 som
ni har skickat med email till datamappen för Logbook eller
i filhanteraren för FileMaker Go. (För att spara synkroniseringsfilen på iPad i filhanteraren för FileMaker Go klicka på
emailbilagan och välj sedan Kopiera till FileMaker Go från
popoverrutan.)
2. I er målloggboksfil välj knappen Backup/Sync i popoverrutan
för kommunikation (knappen '), och sedan i den följande
popoverrutan knappen Ladda Sync Fil.
3. Efter ett meddelande, startar importen.
4. Om datumet avden senaste modifieringen av synkroniseringsfilen är äldre än den nuvarande filen, så kommer ni få ett
meddelande med en option att avbryta aktionen.
5. Bestämma om detta är rätt eller inte.
6. Efter importen är klar så får ni ett meddelande.
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Notera
Ni kan ladda ner en tom LogbookSync.fmp12 för iPad
ifrån vår nedladdningssida: http://www.2k-yachting.de/en/
logbook/logbook_download.html.
I PC versionen är filen LogbookSync.fmp12 redan med i
datamappen.

Varning
Trots genomgående provning av 2K Yachting lämnas
INGEN garanti att synkronisering alltid blir fullständigt
korrekt. Därför bör ni alltid skapa en kopia av loggboken
innan import av data från en synkroniseringsfil så att ni
kan få tillbaka ursprungsfilen om nödvändigt.
För att skapa en kopia använd funktionen Backup/Sync,
Backup (Kopiera) (i popoverrutan för kommunikation
(knappen ')), välj sedan knappen Backup/Sync, och sedan
i den följande popoverrutan knappen Backup (Kopiera)).
Efter synkroniseringen, kontrollera er loggbok för eventuella felmappade datafält. Normalt, syns dessa tydligt.
Vänligen sänd ett email till support@2k-yachting.de om ni
skulle upptäcka några felaktigheter. Endast med er hjälp
kan vi identifiera problem och rätta till dessa. Tack för er
hjälp!
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Tips
Ni kan också använda synkroniseringsfuktion som en
backupfunktion. Spara era data i synkroniseringsfilen och
skicka denna till ert emailkonto.
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Välja språk och aktivera
Nytt i
Version 3.7

När Logbook och tilläggen startas för första gången är användargränsittet satt till Deutsch på tyska operativsystem och till
Svenska på svenska operatisystem. I alla andra fall är användargränssnittet satt till English som förval.
För att välja annat språk, klicka först på Inställlningsknappen
(]) i Logbook i det övre högra hörnet av programfönstret (Varning, på iPad använd inte knappen ] i FileMaker Go i huvudet).
om detta öppnar en popoverruta med knappar, välj den vänstra
knappen (Förval). I den efterföljande popoverrutan är den första
optionen välja språk.
Språkinställninngen behöver bara göras en gång och förblir
sedan aktiv för framtiden.
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Aktivera Logbook och tillägg
Använd följande steg för att skriva in ert serienummer:
1. När ni startar Logbook eller ett tillägg som ännu inte har
aktiverats, så öppnas dialogrutan Demoläge.
2. Välj knappen Aktivera i botten av dialogrutan Demoläge som
ni finner på er personliga nedladdningssida i vår webbutik
och klicka på OK.
3. Alternativt, kan ni skriva in eller ändra (t.ex. efter en uppgradering) serienumret via knappen Ändra serienummer i
botten av popoverrutan Förval (i popoverrutan Inställningar,
knappen ]).
Efter inmatning av ett giltigt serienummer konverteras demoversionen till fullversion.

Aktivera Logbook och tillägg
När logbook eller ett tillägg startas första gången öppnas dialogrutan Demoläge. Välj här om ni vill starta Logbook eller
tilläggen i demoläge, eller om ni vill skriva in ert serienummer
och aktivera er personliga licens (Aktivera).
Klickar ni på knappen 2K Yachting kommer ni direkt till vår websida 2K Yachting där ni kan beställa en licens.
Logbook och tilläggen erbjuder full funktionalitet i demoläge,
men programmen kan endast hantera ett begränsat antal poster.
När detta antal uppnåtts får ni ett meddelande.

Serienumret har följande utseende:
*** X-****-****-***
* betyder en siffra och X en stor bokstav.
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Uppdatera en existerande Logbook eller tilläggsfil
till senaste version
Nytt i
Version 3.7

Notera
För enklare filutbyte mellan iPad och PC använder från
och med version 3.7 Logbook och tilläggen samma filändelser för datafilerna “.fmp12” för samtliga plattformar.

Om ni redan använder en äldre version av Logbook (version 2.0
eller nyare) eller något av tilläggen, så kan ni öppna dessa filer
skapade i den tidigare versionen i mjukvaran för Logbook 3.7 och
fortsätta redigera dessa. Däremot kommer endast de funktioner
som fanns i den tidigare versionen att vara tillgängliga, inga av
de nya funktioner i de senare utgåvorna kommer att vara tillgängliga.
Använd följande steg för att importera era gamla filer in till den
nya versionen så att ni kan utnyttja alla nya funktioner.

Notera
Om de gamla filerna innehåller modiferade listor,
kommer alla nya eller reviderade listor läggas till de förvalda listinmatningarna i den nya filen. Därför kan, listor
som eventuellt tidigare raderats behöva raderas igen.
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Uppdatera Logbook och tilläggsfiler på PC
1. Starta Logbook 3.7 och öppna en ny, tom fil av Logbook eller
tillägget.
Ni får en ny, tom Logbook eller tilläggsfil genom att döpa om
filerna i Logbook’s datamapp innan start av mjukvaran. Eller
använd i er loggbok funktionen Ny loggbok i popoverrutan
Ny (knappen +).
2. I popoverrutan för kommunikation (knappen '), välj
knappen Importera alla data (uppdatering) eller knappen
Import for Update. I Logbook är knappen placerad i den följade popoverrutan Import.
3. Detta öppnar en dialog för val av fil från vilken ni vill
importera.
Vid uppdatering av en loggbok kommer knappen OK automatiskt att välja filen Logbook.LOB i datamappen för den
föregående versionen av Logbook (för version 3.7 är detta
version 3.6).
Med knappen Välj så får ni en standarddialog för öppning av
en fil. Välj den fil ni vill importera ifrån.
4. Efter ni har valt er fil, kommer alla data från den gamla filen
överföras till den öppna loggboksfilen.
5. Ni kan nu fortsätta arbeta med denna filen och alla funktioner blir tillgängliga.
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Uppdatera Logbook och tilläggsfiler på iPad
Varning
För att kunna importera data från en fil skapad av en tidigare version av Logbook in till Logbook 3.7, så måste filen
laddas in till filhanteraren för FileMaker Go 14. Om nödvändigt, måste filen först flyttas ifrån FileMaker Go 13 till
FileMaker Go 14

Överföring av filer från FileMaker Go 13 till FileMaker Go 14
Överföring av filer från FileMaker Go 13 till FileMaker Go 14 kan
göras antingen genom fildelningsfunktionen i iTunes på PC (se
“Utväxla Logbook filer med PC via iTunes” on page 12), eller
överföra filerna via er Dropbox och sedan ladda dem in till FileMaker Go 14.
Tänk på att filerna måste vara stängda för överföring (se
“Använda filhanteraren i FileMaker Go 14” on page 10på sidan
10).

1. Öppna en ny, tom fil av Logbook eller tillägget.
Ni kan ladda ner denna fil direkt ifrån er kontosida i webbutiken på 2K Yachting (i ert butikskonto, ni alltid den senaste
versionen av alla filer) eller i Logbook med funktionen Ny
Loggbok i popoverrutan Ny (knappen +).
2. I popoverrutan för kommunikation knappen ', välj knappen
Importera alla data (uppdatering) eller knappen Import for
Update. I Logbook är knappen placerad i den följade popoverrutan Import.
3. Detta öppnar en dialog för val av fil från vilken ni vill
importera.
När ni uppdaterar Logbook kan ni antingen importera ifrån
en fil med namnet Logbook_old.fmp12 (knappen Logbook_
old), eller skriva in filnamnet in inmatnngsfältet i dialogrutan,
och därefer klicka på knappen OK. Viktigt: Filnamnet är bokstavskänsligt och måste ha den rätta filändelsen “.fmp12”.
4. Efter ni har valt er fil, kommer alla data från den gamla filen
överföras till den öppna loggboksfilen.
5. Ni kan nu fortsätta arbeta med denna filen och alla funktioner blir tillgängliga.
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Skydda era data
För att undvika förlust av data bör ni regelbundet göra en backup
kopia av er loggboksfil.
Varje gång ni stänger en fil kommer ni att uppmanas att göra
en backup. För att starta backupen välj knappen Backup i dialogrutan.
Alternativt, kan ni starta backupen genom att i popoverrutan för
kommunikation (knappen ') välja knappen Backup/Sync och i
den följande popoverrutan knappen Backup (Kopiera).
Tips
Alternativt, till att kopiera er kompletta loggbok så kan
ni använda funktionen backup/sync som bara sparar era
datainmatningar i en liten fil och sänder denna med
email. Läs mer i sektionen “Synkronisera Logbook mellan
PC och iPad” on page 14.
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Backup på iPad
1. Väljer man backupfunktionen öppnas dialogrutan Database,
där ni kan skriva in namn på backupkopian.
2. Klicka på Spara. FileMaker Go skapar då en dublettfil av
din fil. Detta kan ta lite tid. Email optionen är inte särskilt
användbar, särskilt inte för Logbook filer, eftersom filerna är
mer än 36 MB och inte lämpar sig för email.
Tänk på:
Vi rekommenderar att ni kopierar er backup till en annan
enhet, eller sparar den i er Dropbox. Detta säkerställer att
era loggboksdata bevaras — även om er iPad går sönder.
Ni kan lätt kopiera filen med er PC via iTunes. Läs mer
om detta i sektionen “Överföra filer från iPad till PC” on
page 13.

Backup i Dropbox
I FileMaker Go kan ni kopiera filer ifrån filhanteraren till er
Dropbox. Ni kan använda detta för att spara en backup kopia
av era filer på nätet. För att kunna använda denna funktion så
måste ni ha installerat gratisappan Dropbox på er iPad (läs mer i
“Utväxla Logbook filer med PC via Dropbox” on page 13).
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Backup på PC

System krav

På PC kan ni enkelt duplicera filerna från Logbook med Finder
eller Explorer. För att göra detta som måste filer emellertid vara
stängda annars kommer ni att få ett felmeddelande senare när ni
försöker öppna backupkopian.
Men ni kan också använda backupfunktionen när ni stänger
filer eller genom att välja I popoverrutan för kommunikation
(knappen ') knappen Backup/Sync och i den efterföljande popoverrutan knappen Backup (Kopiera).

För att köra Logbook 3.7 behöver er dator uppfylla nedanstående
minimum hårdvarukrav:

1. Välja backupfunktion öppnar dialogrutan Sparasom, där ni
kan skriva in ett namn för backupkopian. I dialogrutan kan ni
också välja optionen Typ: komprimerad kopia (mindre) för att
spar utrymme på disken.
2. Klicka Spara. Logbook skapar nu en dublett av er fil. Detta
kan ta lite tid. Email optionen är inte särskilt användbar, särskilt inte för Logbook filer, eftersom filerna är mer än 36 MB
och inte lämpar sig för email.

• OS X 10.9 Mavericks,
OS X 10.10 Yosemite,
OS X 10.11 El Capitan,
64-Bit Intel-Processor, min. 2 GB RAM, rekommenderat 4 GB
RAM
• Windows 7 Ultimate, Professional, Home Premium,
Windows 8 och 8.1 Standard och Pro Editions:
Windows 10 Pro Edition och Enterprise Edition:
1 GHz eller mer x64-Prozessor,
min. 1 GB RAM, rekommenderat 2 GB RAM
• FileMaker Go 14
iPad eller iPad mini med iOS 8.1 eller nyare
(iPhone and iPod touch stöds, men rekommenderas inte på
grund av skärmstorlek)
• För datautbyte med PC: iTunes 11.x

2K Yachting
Leuchtenberger Kirchweg 46a
40489 Düsseldorf
Germany
Phone. +49.211.93889933
Email: support@2k-yachting.de
Web: www.2k-yachting.de/logbook

