Tervetuloa
Iso Loiston
käyttäjäksi !
Iso Loisto -ohjelman sekä karttojen asennus ja käyttöönotto
1) Ohjelman ja karttojen asennus
Ohjeistettu asennus käynnistyy, kun laitat usb-muistin tietokoneeseen. Jos ohjeistettu asennus ei käynnisty
automaattisesti, tarkastele usb-muistin sisältöä Windowsin Resurssienhallinnassa (My Computer tms.), jossa
klikkaamalla Asenna.exe-kuvaketta käynnistyy asennus.
Huom! Ohjelman asennus tulee tehdä järjestelmänvalvojana. Klikkaa Asenna.exe-tiedosto aktiiviseksi, paina
tämän jälkeen hiiren oikeaa painiketta ja valitse Suorita järjestelmänvalvojana / Run as administrator. Tämä
koskee tyypillisesti Windows 7 - ja Windows Vista -käyttöjärjestelmillä varustettuja tietokoneita. Ohjelman ja
karttojen asentuminen kestää tietokoneesta riippuen 20 — 45 min.

2) Vanhan asennuksen poistaminen
Huom! Vanha asennus voi häiritä uutta asennusta, siksi poisto on tärkeä.
• Valitse Käynnistä > Ohjelmat > Hannu Säles Oy > Poista Uusi Loisto 8.0.
3) Uuden version asentaminen
Uuden version asentaminen tapahtuu normaalisti edellä mainittujen ohjeiden mukaan.
4) Vanhojen reittien ja muistiinpanojen käyttöönotto
• Avaa Uusi Loisto.
• Valitse Toiminnot > Ylläpito ja siirrot.
• Paina Valitse lähdekanta ja etsi/valitse avautuneessa ikkunassa (vaiheessa 1 tietokoneesi kovalevylle)
talteen kopioimasi htsap32.mdb-tiedosto.
• Tuo haluamasi tiedot painamalla Tuo muistiinpanot, Tuo reitit jne.
• Tekemäsi reittimerkinnät ja muistiinpanot ovat nyt käytettävissä.

Kun asennus on valmis käynnistä tietokone uudelleen. Älä käynnistä ohjelmaa ennen koneen uudelleenkäynnistystä.

Iso Loiston rekisteröinti ilman verkkoyhteyttä

2) Verkkorekisteröinti eli lisenssin sisältämien karttojen käyttöönotto

Verkkoyhteydettä tapahtuvassa rekisteröinnissä Iso Loisto asennetaan tietokoneelle normaalisti muistitikulta.

Tuote on rekisteröitävä, jotta kartat saadaan käyttöön. Rekisteröintiin vaadittava isenssinumero löytyy lähetteeltä. Sen avulla voit myöhemmin helposti ostaa laajennuksia/päivityksiä Iso Loisto -ohjelmaasi.
•
•
•
•
•

Tarkista että verkkoyhteys (internet) on päällä tietokoneessa.
Kiinnitä dongle (=suurempi usb-tikku, jossa musta kumimainen pää ) tietokoneen usb-porttiin.
Odota hetki, jotta tietokone ehtii tunnistaa donglen.
Työpöydälle (desktop) ilmestyy Iso Loisto -kuvake. Avaa iso Loisto kuvakkeesta.
Kun Lisenssin verkkorekisteröinti -ikkuna aukeaa, kirjoita huolellisesti lähetteeltä löytyvä lisenssikoodi
(xxxx-xxxx-xxxx-xxxx) kenttään ja paina sitten Jatka.
• Seuraa ilmoitus Lisenssi ladattu onnistuneesti. Tämän jälkeen voit aloittaa ohjelman käytön, verkkoyhteyttä ei enää tarvita. Ohjelmaa käynnistettäessä tulee donglen kuitenkin aina olla kiinni koneessa.

•
•
•
•

Käynnistä tietokone Järjestelmävalvojana.
Käynnistä muistitikulta Asenna.exe–asennusohjelma ja seuraa ruudun ohjeita
Kun asennus on tehty sammuta tietokone ja käynnistä se uudelleen Järjestelmävalvojana
Kopioi lisenssi.dat–niminen tiedosto C:\Program Files (x86)\Uusi Loisto\ULdata –hakemistoon, ks. kuva alla.
Lisenssi.dat –tiedoston olet saanut esimerkiksi tallennettuna asennusmedialle tai sähköpostin liitteenä.

Huom! Joissain tapauksissa virustorjuntaohjelmat ja palomuurit saattavat estää verkkorekisteröinnin ja sitä
kautta karttojen käyttöönoton. Jos näin käy, on virustorjunta ja/tai palomuurin toiminta estettävä verkkorekisteröinnin ajaksi.

Iso Loisto -ohjelman asennus Uusi Loisto -käyttäjille
Seuraavaa työjärjestystä noudattamalla siirryt hallitusti Uusi Loiston (=vanheneva Loisto-versio) käyttäjästä
Iso Loiston käyttäjäksi. Ohjetta sovelletaan siis tietokoneille, joissa jo on Uusi Loisto asennettuna.
1) Vanhojen reittien ja muistiinpanojen talteenotto
Itsetehdyt reitit ja muistiinpanot on varmuuskopioitava ennen vanhan asennuksen poistoa. Jos et halua siirtää
tekemiäsi reittejä ja muistiinpanoja uuteen versioon, voit siirtyä suoraan kohtaan 2.
• Avaa Uusi Loisto.
• Valitse Toiminnot > Selaa Uuden Loiston > Datahakemistoa.
• Mene avautuneessa ikkunassa mdb-nimiseen hakemistoon ja kopioi sieltä talteen (vapaavalintaiseen
paikkaan tietokoneesi kovalevylle) htsap32.mdb–niminen tiedosto.

• Laita ohjelman mukana saamasi dongle tietokoneen usb-liittimeen. Odota hetki, jotta tietokone ehtii
tunnistaa donglen.
• Käynnistä Iso Loisto. Ohjelma etsii käynnistyessään lisenssi.dat–tiedostoa ja donglea, ja mikäli näiden
tunnistaminen onnistuu, avautuu Iso Loisto oletuksena karttanäkymään. Jos tunnistaminen epäonnistuu,
ohjelma ei avaudu. Kertaa tällöin asennuksen vaiheet ja ota tarvittaessa yhteyttä asiakastukeen.

Karttakeskus toivottaa antoisia hetkiä Iso Loiston parissa !

