
Installatie VERON PACC 2020 programma

Dit VERON contest pakket bevat de volledige versie 2020.27.01

Lees onderstaand eerst door alvorens aan de slag te gaan.
Hoe de nieuwe PACC contest 2020 van de oude data kan worden voorzien: zie verderop..

Map maken
Maak een aparte map aan in liefst in een aparte partitie (schijf) in de root
met de naam PACC2020. De naam mag per mapnaam niet meer dan 8
letters bevatten. Dus XX:\Mijn Documenten\PACCtst is NIET goed omdat
'Mijn Documenten' meer dan 8 karakters bevat. 
XX:\PACC2020 is wel goed. XX is schijfletter. Zorg wel voor de juiste toegangsrechten.
Het programma werkt ook vanaf een externe schijf of USB stick. 

VERONPACC2020.zip ophalen en uitpakken.
Download het Veronpacc2020.zip. 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 (PACC2020) . Klaar!

Er behoeft geen verdere set-up plaats te vinden. Voor server gebruik zie de handleiding of de bijlage Netwerkgebruik in de PACC-DOC 
map..

Snelkoppeling maken en instellen
Als alles goed is verlopen staan nu in de PACC2020 map alle programmaonderdelen. 
Maak nu een snelkoppeling naar het programma START.exe door er met de rechter muisknop op te klikken 
en te kiezen voor Kopiëren naar > Bureaublad (Snelkoppeling maken).

Problemen met opstarten
Bijna altijd zijn problemen bij het opstarten van het programma te wijden aan de virusbeveiliging. Komen er meldingen van ' file not 
found' of iets dergelijks kijk dan naar de virus beveiliging. Schakel deze eventueel even uit om het te testen.

Data van vorige PACC contesten overzetten

De PACC programma's vanaf 2016 hebben een submap Datapacc. Kopieer nu alle data uit deze map naar 
dezelfde map in het nieuwe 2020 programma. Alle oude programma's staan weer ter beschikking. Klaar!

Hoe met oudere PACC programma's waarin geen submap Datapacc is? 
Breng dan de datafiles van de oudere contesten naar de submap Datapacc. De datafiles hebben de 
extensies: CPC, INF , PCN en SXT. De files met deze extensies behoren aanwezig te zijn anders werken de 
oude datafiles niet en komt er een foutmelding.

Schermbreedte instellen

Bij het voor het eerst opstarten staat het schermbeeld linksboven op de monitor. Klik op [F5] (staat op de 
onderste schermregel) of toets op de F5 functietoets (bovenaan het
toetsenbord) voor groter. Voor kleiner neem dan [F1]. Zet het PACC
scherm met de muis op de gewenste plaats op de monitor. 
De grootte van het venster kan later altijd worden aangepast. Het heeft
geen invloed op de werking. Ook in het Instellingen programma kan de
schermbreedte worden aangepast. Klikt daar op de S van
Schermbreedte of  toets op de 'S'. Daarna kan met F1 en F5 de grootte
wat fijner worden ingesteld.

Kies in het hoofdmenu op de TAB. Alles komt dan uitvoerig beschreven op het scherm. Tip: Kijk ook even naar de basisgegevens zodat
je weet hoe het moet worden ingevuld bij het begin van een nieuwe contest. Vergeet niet je juiste adresgegevens in te brengen. 
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Nieuw in deze versie
Versie 20.27

Aanpassingen in de gebruikers interface
De scherm weergave is totaal vernieuwd. Ze zijn aangepast aan de huidige normen. Je moet nu wel een 
redelijk snelle computer gebruiken.

Kleuren 
Je kan elk programma onderdeel apart van je eigen optimale achtergrondkleur voorzien. Dubbel klik op het 
hartje of het klavertje rechts boven in het beeld. Er zijn 16 achtergrond kleuren beschikbaar. In combinatie met 
de schermgrootte is nu elk schermbeeld voor iedereen optimaal leesbaar in te stellen. 

Nieuw contest beginnen
Extra helpfuncties zijn aangebracht tijdens het invullen van de basis contest gegevens.

Ingave QSO scherm
Achtergrond kleuren van het ingave venster zijn apart instelbaar. Er zijn ook extra ingave controles 
toegevoegd om vergissingen te vermijden. Je kan de QSO gegevens direct tijdens het maken van het QSO 
inbrengen of later. Of visa versa het maakt allemaal niet uit.  

Cabrillo log in versie 2.0 of 3.0
Voor het PACC Cabrillo log is er nu de keuze om het in Cabrillo versie 2.0 of 3.0 te versturen. Dit programma
voorziet in beiden. De PACC log vanaf heden versturen in versie 3.0. Het programma is hiervoor aangepast.

Call gever
De morsegever is aangepast. Zonder sleutel kunnen in de contest morse QSO’s worden gemaakt.
Hier is eenvoudige hardware voor nodig en door iedereen in een half uurtje te maken. Laat het programma 
zelf CQ seinen of roepen. Scheelt kromme vingers of schorre keel. Handleiding is bijgevoegd.

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

Een programma van:

Evert Beitler  PA3AYQ
pa3ayq@veron.nl   

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