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INSTALLATION  
Dessa instruktioner gäller både för nyinstallation av FIOL AV 5 och för installation av 
uppgraderingar. FIOL AV 5 revideras kontinuerligt – fel rättas, nya funktioner och 
förbättringar tillkommer, även inom version 5. Senaste versionen av FIOL AV 5 finns 
tillgänglig från FIOL´s hemsidor på www.folkmusikenshus.se.   

Avlägsna gammalt program 
Vid uppgradering, använd Uninstall FIOL AV 5 för att avlägsna den äldre 
programversionen. Uninstall-programmet finns i FIOL-mappen i Startmenyns 
programlista. 

Installation av program 
1. Starta installationsprogrammet ”Install FIOL AV 5xx.exe". 
2. Klicka ”Nästa”, godkänn licensavtal, ”Installera” och ”Slutför”. Startikoner skapas 

på skrivbordet och i Startmenyns programlista. 
3. Starta programmet (FIOL AV 5) och håll alt-tangenten nertryckt tills dialogrutan 

visas.  
4. Klicka "Select another datafile" och OK. 
5. Välj din aktuella datafil (filnamn.4DD eller filnamn.data) och klicka OK. 
6. Om datafilen tidigare använts med FIOL AV 4 och öppnas för första gången i 

FIOL AV 5 behöver den konverteras. Klicka ”Convert database” i dialogrutan. 
Serverprogrammet startar och administrationsskärmen visas. 

7. Ange licensnyckeln som du erhållit i licensdokumentet, eller kryssa i ”Demo” för 
att testa programmet (max 50 poster i objekttabellen). 

8. Programstarten slutförs. 
 
Undvik att placera datafilen samt backup- och logg-filer i programmappen. Detta ökar 
risken för att dessa filer raderas i samband med uppgradering. 

Aktivera QMedia och QPix 
QPix och QMedia är programtillägg som hanterar ljud-, bild- och videofunktionerna i 
FIOL AV 5. Dessa tillägg aktiveras med de licensnycklar som levereras vid köp. Så 
länge programtilläggen inte har aktiverats, kommer en dialogruta att visas vid start. 
Den innehåller två knappar; ”Demo” och ”Install key”. I demo-läge är 
mediefunktionerna tillgängliga i trettio minuter. Efter trettio minuter kan demo-läget 
aktiveras igen genom att starta om programmet. Klicka ”Install key” för att aktivera 
programtilläggen. 
 
Licensnycklarna är långa och svåra att skriva in manuellt. Ha därför 
licensdokumentet tillgängligt på datorn för att kunna kopiera och klistra in i stället. 
 
1. Klicka ”Install key”. 
2. Klicka ”Accept” för att godkänna licensavtalet. 
3. Kopiera och klistra in QMedia licensnyckeln i fältet ”Key”.  
4. Klicka ”Next”. Licensuppgifterna för QMedia visas. 
5. Klicka ”Next” för att installera licensnyckeln.  
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6. Klicka ”OK” för frågan ”Install more keys?”. 
7. Kopiera och klistra in QPix licensnyckeln i fältet ”Key”. 
8. Klicka ”Next”. Licensuppgifterna för QPix visas. 
9. Klicka ”Next” för att installera licensnyckeln.  
10. Klicka ”Cancel” för att avsluta. 

Kontrollera inställningar av adress till mediemappen 
Kontrollera adresserna till mediemappen. Om adresserna saknas eller är felaktiga, 
följ instruktionerna nedan. Detta förutsätter att mediemappen med ljud-, video- och 
bildfilerna är åtkomlig i nätverket, på datorn eller extern hårddisk. 
 
1. Välj menyn Arkiv > Inställningar… 
2. Klicka fliken Media. 
3. Klicka knappen … till höger om fältet "Skapa adress till mediemapp för 

länkning…" 
4. Gå till mediemappen, markera den och klicka OK. 
5. Kontrollera adressen i fältet. 

Förinställda lösenord vid inloggning 
Administrator: admin 
Registrator:  Inget lösenord 
Forskargäst: Inget lösenord 
Gäst: Inget lösenord 


