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Information om den installerede version kan findes i
Hovedmenuen under Info.

Installation og aktivering

Driver Card
QuickGuide

Systemkrav

Nyeste opdatering til Driver Card kan hentes og installeres fra www.digisys.dk.

Opdatering
Installation

Styresystem :

Fra system CD

Microsoft Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8 eller 10

1. Sæt CDen i det optiske drev

Hukommelse :
Minimum 1 GB ram
Harddisk :
Minimum 30 MB ledig plads på harddisk
Skærmopløsning :
Minimum 1024x768 px (1600x1000 px anbefales)
Interface :

2. CDen afspilles automatisk i browseren
3. Vælg Installer Driver Card
Hvis funktionen auto-kør er deaktiveret i Windows
starter afspilningen ikke automatisk.

1 ledig USB port til kortlæser
Andet :
Kortlæser SCR3310, SCR3311 eller SCR3500 til
indlæsning af licensnøgle og data fra førerkort.
Kortlæser SDI01X, SCL01X eller Cloud til automatisk kontrol af gyldigt kørekort.
Internet forbindelse til :
påmindelser via mail eller sms-gateway

•

automatisk back-up via ftp-server

•

Brug i stedet Gennemse i Windows og dobbelt-klik
på default
Fra internettet
Driver Card kan hentes på www.digisys.dk under
Download og Programmer.
1. Hent den zippede program-mappe
2. Udpak alle filer
3. Dobbelt-klik på setup.exe

DigiSyS kan i tilknytning til Driver Card tilbyde automatisk backup til vore web-server.

For at sikre, at programmet fungere korrekt, skal du have bruger
rettigheder som administrator, når det installeres.

A

Installation af program
1. Gennemfør de enkelte punkter i
installationsguiden
2. Inden afslutningen markeres om
kortlæser også skal installeres
3. Afslut guiden og Driver Card vil
bliver installeret
Installation af kortlæser bør markeres, såfremt der
leveret en kortlæser med programmet eller det er
en installation med flex-licens.

B

Installation af kortlæser
1. Gennemfør de enkelte punkter i
installationsguiden
2. Afslut guiden og kortlæseren vil
bliver installeret
3. Tilslut kortlæseren til PCén
Installation af kortlæser starter kun, når det har
været markeret inden installationen af programmet
er afsluttet.

C

Grundlæggende opsætning

1. Start Driver Card ved at klikke
på ikonet
Driver Card

2. Gennemfør guiden for tilpasning
af programmets opsætning
3. Afslut guiden og tilpasningerne
vil blive gemt

D Aktivering af licens
1. Sæt licenskortet i kortlæseren
2. Overfør licensen til PCén
3. Tag licenskortet fra kortlæseren
4. Afslut aktiveringen af programmet ved at registrerer licensen
Gem og opbevar licenskortet et sikkert sted - det
skal bruges i tilfælde, hvor der er behov for at flytte
programmet til en anden computer.

Udlæsning af data skal jævnfør reglerne i
Danmark gøres minimum hver :
•

21. kalenderdag fra førerkort

•

60. kalenderdag fra fartskriver

Det anbefales at sætte intevallet for påmindelser til henholdsvis efter 15 og 55 dage.

I Danmark kræver myndighederne, at data
opbevares i DDD-format.
Dette bør ændres under Indstillinger og
Arkivering, inden der indlæses data i programmet.

Interval for påmindelser kan ændres under
Indstillinger og Påmindelser.
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