
Installatie programma JOURNAAL vanaf het ZIP file

Maak een apart mapje aan met bijvoorbeeld de naam VERONlog. 
Doe dat bij voorkeur op een aparte partitie dus b.v. D: of E: schijf. Kan ook op een stick.
Pak het file JOURNAAL.ZIP hierin uit. In de uitgepakte map staan o.a. het programma Journaal.exe,  Help bestand, een aantal DLL files
en een aantal sub mappen waarin de letterfonds, de indexfile en andere noodzakelijke info is opgeslagen.

Ga met de verkenner naar de map en markeer Journaal.exe
Druk nu op de rechter muisknop en kies Kopiëren naar > Bureaublad (Snelkoppeling maken).

Dubbelklik op de snelkoppeling
Links boven wordt het startscherm zichtbaar. Toets op + of -  om het formaat aan te passen. Sleep het op de juiste plaats.
Klaar.

Wil je nu eerst de gebruiksaanwijzing doornemen toets dan op TAB of klik rechtsboven het scherm op het zonnetje (☼).

Toets op F2 of kies QSO overzicht en je krijgt de aanwezige logs te zien. De QSO's zijn verzonnen dus stuur geen QSL kaarten (hi)

Kijk altijd op de ONDERSTE schermregel. Daar staan de belangrijkste functies aangegeven. 
Klik er met de muis op of druk op de vermelde toets.

Info over het amateur-radiogebeuren staat in NAVRAAG (F4).

Wil je een nieuw log beginnen kies dan Journaal (F5) en geef een naam in
(bijvoorbeeld Algemeen)
Wil je terug naar een vorig Journaal ga dan naar Journaal (F5). Toets daar op F10 en kies.

Laat PARTnaam (F6) even leeg totdat je weet waarvoor het dient. 

De Basisgegevens (F7) spreken voor zichzelf. Kies bij Tijd van UTC voor
A(utomatisch) . Het tijdsverschil tussen Zomer en Wintertijd met UTC worden
dan automatisch verrekend.

Tijd als L\U betekent de tijdaanduiding van het QSO inbrengen in L = locale
Nederlandse Tijd of dat je U = UTC tijd gaat toepassen. Standaard is U(TC)

In het scherm staat ook nog Werkmode. Dat kan je wijzigen met de toets W.
Als je QSO's in dit log programma brengt terwijl je het QSO maakt dan wordt bij Direct ingave QSO de systeemtijd aangehouden in het 
QSO. Bij achteraf ingave wordt de tijd en datum ingevuld van het laatste QSO. Als je er met de cursor voorbij komt kan je zelf een 
andere datum en tijd inbrengen of wijzigen.
Hoe het precies werkt staat uitvoerig in de Handleiding beschreven. 

Als er zich foutmeldingen voordoen kijk dan eerst naar je virus beveiliging. Zet deze even uit. Krijg je dan geen foutmeldingen 
meer pas in dat geval je virusbeveiliging aan.
       

Je mag het programma geheel vrij gebruiken.  
En waardeer dan ook de VERON vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om je te helpen. 
Lid van de VERON worden is dan toch wel het minste toch?

Opmerkingen of suggesties : pa3ayq@veron.nl


