Installationsvejledning til Data Studio
Vejledning til "DataStudio" installation
Det anbefales med det samme at hente og installere den seneste version af DataStudio - uanset om
du har licens, eller om du vil benytte "Lite"-udgaven.
Besøg www.pasco.com og gå ind under Download.
Der er kun én version, uanset sprog og licenstype.
Windows Vista brugere skal højreklikke på ikonet og
vælge "Kør som administrator"
(NB: Installer kun CD-udgaven, hvis du ikke har
internetforbindelse!)
Når du har installeret programmet og tilslutter USBlink, Xplorer/X-plorer GLX installeres driveren automatisk og programmet åbnes efterfølgende. Programmet beder første gang om licenskoden.
REGISTRERING
Hvis du har købt programmet

LICENSBETINGELSER:

Har du købt programmet finder du licenskoden med
et serienummer og en licensnøgle på det medfølgende Certificate of Authority. Find det mellem de
øvrige papirer og gem det !

DataStudio enkeltbruger:
Denne licens dækker brug af programmet på én
computer ad gangen på skolens adresse.
Programmet må principielt gerne installeres på flere
computere.
DataStudio skolelicens:
Denne licens dækker alle computere på skolens
adresse, lærernes hjemmecomputere, og elevernes
hjemmecomputere, så længe de er elever på skolen.
Skolelicens dækker kun én adresse. Skoler med flere afdelinger på forskellige adresser skal have en
licens pr. adresse, programmet benyttes.

Hvis du ønsker at anvende den gratis
Lite version
Ønsker du at anvende Datastudio Lite (gratis, men
begrænset programversion, samt 90 dages adgang
til den fulde programversion) trykkes på knappen
"Indtast Datastudio Lite key" (misvisende oversættelse!), hvorefter programmet er klar til brug.
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DataStudio Lite:
Denne kan frit installeres på enhver computer. Denne vil fungere som en fuld version i 90 dage, hvorefter installationen automatisk ændres til Lite. Dette
indebærer bl.a. følgende:
- Data kan kun vises som graf, tabel og
ciffervindue.
- Arbejdsbog kan ikke aktiveres.
- Data kan ikke efterbehandles i lommeregnerfaciliteten.
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CD-rom med arbejdsbøger
Med programmet følger også en CD-rom med arbejdsbøger. Arbejdsbøger er elektroniske forsøgsbeskrivelser, de kan kun benyttes i den fulde version
af DataStudio, det vil sige de første 90 dage, eller
hvis du har købt programmet.
Arbejdsbøgerne er lavet i samarbejde med lærerbogsforfatter Anette Sønderup og tager udgangspunkt i dansk undervisning.
Opdatering af DataStudio og firmware

Hvad er firmware og hvordan opdateres denne?
Firmware er det program, der ligger i USB-link,
Xplorer og Xplorer GLX. Den første gang du tilslutter
dit USB-link eller din Xplorer/Xplorer GLX til din
computer, efter du har opdateret DataStudio, bliver
du spurgt om du ønsker at opdatere din firmware.
Hvis man svarer ja overføres firmwaren automatisk,
men dette kan tage et par minutter. Vær opmærksom på, at hvis det er Xplorer/Xplorer GLX og du har
gemt nogle data, vil disse blive slettet. Det er en god
idé tilslutte GLX'en med netadapteren, mens opdateringen er i gang.

Hvornår skal DataStudio opdateres ?
DataStudio søger ikke automatisk efter opdateringer
på nettet. En opdatering indeholder nye sensorer og
små justeringer, så hvis du oplever, at der er problemer med programmet, er det en god idé at hente
den nye software.
Hvordan opdaterer jeg programmet ?
Den seneste version af DataStudio hentes på
www.pasco.com under Download. Der er kun én
version, uanset sprog og licenstype. Der skelnes
ikke mellem ny installation eller opdateringen, men
når du installerer programmet, afinstalleres den
gamle version automatisk.
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