
Installatie VERON PAB contest programma

Lees dit eerst alvorens aan de slag te gaan

Map maken
Maak een aparte map aan in de root (b.v. VPAB2019). De naam mag
per mapnaam niet meer dan 8 letters bevatten. Dus XX:\Mijn
Documenten\VPAB2019 is NIET goed omdat 'Mijn Documenten' meer
dan 8 karakters bevat.  
XX:\VPAB2019 is wel goed. XX is schijfletter.  

Zorg wel voor de juiste toegangsrechten. 
Problemen met de virusbeveiliging kunnen sterk worden gereduceerd indien het programma op een andere partitie dan de Windows 
programma schijf (C:) wordt geïnstalleerd .

Het programma werkt ook vanaf een USB stick. 

VERONPAB2019.zip ophalen en uitpakken.
Dat gaat als volgt: 

Download het Veronpab2019.zip programma in een map naar keuze. (Kan ook via de Windows download 
vanuit de Internet Browser).
Klik er met de rechtermuisknop op en kies daar voor ALLES
UITPAKKEN. Er komt een wizard (hulp) die vraagt in welke map het
uitgepakt moet worden. Kies de map die je net hebt aangemaakt
(VPAB2019) . Klaar.
Er behoeft geen verdere installatie plaats te vinden. 

Snelkoppeling maken en instellen
Als alles goed is verlopen staat er nu in de Vpab2019 map de
submap Pabeker, de submap LEESMIJ en het startprogramma 
Veronpab.exe
Nu nog een snelkoppeling maken van het startprogramma VERONpab.exe door er met de rechter muisknop 
op te klikken en te kiezen voor Kopiëren naar > Bureaublad (Snelkoppeling maken).

Start het programma door te klikken op deze snelkoppeling.

Werkt het niet of komt er een foutmelding kijk dan nog eens goed naar de virusbeveiliging. In de praktijk was dat ALTIJD de veroorzaker
van het probleem. Daar kan het programma niets aan doen.

PA-Beker programma 2017- 2018 upgraden?
Dat gaat nu niet. Er zijn enkele totaal nieuwe en andere routines en datafiles bijgekomen. 
Ga gewoon aan de slag met dit programma dat geheel volledig is.



Schermbreedte instellen

Bij het voor het eerst opstarten van het programma wordt gevraagd de breedte van het venster in te stellen.
Klik op [F5] of toets op de F5 functietoets voor groter. (Functietoetsen F1-F12 zitten bovenaan het 
toetsenbord). Wil je het kleiner neem dan [F1]. Als het naar de zin is toets op ENTER of klik onderaan op 
ENTER.  

Na ENTER worden deze instellingen opgeslagen en alle programma activiteiten vinden binnen dit venster 
plaats.

De grootte van het venster kan altijd worden aangepast als je in het installatie scherm van de programma’s 
klikt op de S van Schermbreedte of de 'S' toetst. 

Na het (eenmalig) instellen van de schermbreedte komt het PA-beker programma op het scherm.

Alles is klaar om daarin direct aan de slag te gaan.
Er zijn oefen files aanwezig. Zo kan alles direct
worden uitgeprobeerd.
 
Regel in het instellingen scherm eventueel het Font = lettertype
(het kan ook later) en toets op ENTER. Kies in het hoofdmenu op
de TAB.  Alles staat dan uitvoerig beschreven op het scherm.
Klik op het hartje of toets op F9 voor de achtergrond kleur.
 Begin de ‘verkenning’ met QSO’s toevoegen.
Tip: Kijk ook even naar de basisgegevens zodat je weet hoe het
moet worden ingevuld bij het begin van een nieuwe contest. Vergeet dan niet de juiste adres gegevens in te brengen. 

Wordpad (Write) instellen
Voor het afdrukken wordt gebruik gemaakt van het bij Windows meegeleverde programma Wordpad (Write).

Instellingen:

Bestand > Pagina-instelling. Formaat A4, Afdrukstand: staand. Zet alle marges op 10. 
Beeld > Opties. Zet op alle tabbladen een vinkje bij Terugloop volgens lineaal. 
Om Write te gebruiken buiten het programma om toets linksonder op Start  Uitvoeren en toets daarin Write. De instellingen kunnen 
nu worden aangebracht.

Heeft u problemen met het installeren laat het dan weten. Dan kan later iedereen daarvan 
profiteren.

In de DOC map bevinden zich de handleidingen. Hierin staat uitgebreide informatie 
over alle onderwerpen.  

Een programma van:

Evert Beitler  PA3AYQ

pa3ayq@veron.nl en

Programma goed bevallen? Geef het door aan anderen. Niet goed? Geef het door aan mij..

mailto:pa3ayq@veron.nlV

