Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!
Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet.
Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra Produsenten og ligger også tilgjengelig på
http://www.bkwin.info/
Det er i utgangspunkt to hoved rutiner for installering av og installasjon av programmet.
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NEDLASTING AV PROGRAM ELLER MOTTATT CD

(IKKE FRA PRODUSENT)

Installasjonen av selve programmet er likt men forløpet kan være litt forskjellig om du har
- Mottatt CD fra produsenten
- programmet mottatt på annen måte

Installasjon av programmet kopiert til en CD
I enkelte tilfeller har du fått utlevert en CD fra noen du kjenner eller på et kurs eller en annen måte. Denne CD
setter du inn i CD-stasjonen. Da dette er en vanlig CD og ikke inneholder noen andre programvarer starter ikke
denne CD opp automatisk.
Du må derfor finne programvaren
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Du får så denne oversikten

Installasjonsfilen som du skal bruke heter bksetup6.exe
og prosessen videre blir som under Selve installasjonen av programmet

Installasjon av programmet fra nedlastet fil fra Internett
Du har hentet programmet fra Internett og lagret det på din PC. Det kan variere hvor PC-en legger slike
programmer så det kan være fornuftig å følge med om plasseringen. Ofte kan den plasseres under nedlastinger.

Installasjonsfilen som du skal bruke heter bksetup6.exe
Prosessen videre blir som under Selve installasjonen av programmet
Det er også mulig å starte installasjonen direkte fra nettet i stedet for først å lagre filen på PC-en
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INSTALLASJON AV PROGRAM FRA EN INSTALLASJONS-CD
Du setter CD inn i CD-stasjonen og maskinen starter selv opp og vil etter kort tid vise deg
Du har satt inn CD-en og er nå klar til installasjon av programmet. Du får automatisk en meny for veiledning av
installasjon av programmet.
Etter at CD-en er satt i maskinen får du frem dette vindu

Du velger Kjør cdmnu.exe

Her velger du Norsk for bruk under installasjonen.
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Deretter velger du Installasjon Brother’s Keeper 6.5. Installasjonen er enkel og som de fleste program.
Programfilene vil bli plassert i de mapper som er satt til det på din PC. Dette trenger du ikke tenke på. Resten av
installasjonen er beskrevet under Selve installasjonen av programmet.
Annet på CD-en
På installasjons-CD-en og også på nettet finnes den beskrivelse som du nå leser. Det er en PDF fil som du kan
lese uavhengig av installasjonen
Der er også noen enkle vidiofilmer for enkelte tema.
Velger du å åpne Veiledningen på CD-en går det normalt veldig greit. Men det kan være at enkelte ikke har
installert en leser for PDF filer og da vil du kunne få

Her er flere valg. Denne veiledningen finner du også på CD-en som det nederste valget. Valget krever at du har
innstallert en PDF-leser, f.eks. Acrobat Reader. Dette programmet er med på denne CD-en, men bør oppdateres
til nyere versjon. En PDF-leser er i dag et nesten obligatorisk program på alle PC-er.
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SELVE INSTALLASJONEN AV PROGRAMMET
Fra CD-en du har satt inn vises skjerm som ovenfor. Her velger du Norsk og denne skjermen kommer da frem
og du er klar til installasjon.
Når du så klikker Installer Brother’s Keeper 6.5 (eller på bksetup6.exe via Windows Utforsker for de som
ikke har Installasjons-CD) vil installasjonen starte. I noen tilfeller får du spørsmål om dette er et sikkert program.
Underveis får du noen spørsmål. Et av disse kan være et spørsmål om at dette er et ukjent program for Windows
og PC-en. Svar Tillat.
Til dette kan du svare positivt og selve installasjonen starter. Første informasjon som vises er

Straks etter kommer dette bildet opp, hvor det vanligvis er markert Norsk. Det relaterer seg til din PC og ikke til
programmet. Det bare angir hvilket språk som i hovedsak kommer til å vises på de neste installasjonsbildene.

Deretter får du opp et installasjonsvindu hvor du kan velge det språk som du vil bruke for installasjonen av selve
programmet. Dette er for installasjonen og ikke for oppsettet av Brother’s Keeper. Har du norsk PC, vil det være
markert Norsk settes automatisk til Norsk.
Klikk på OK og du er klar til å foreta installasjonen. Du ser at nå er det en installasjonsprosess til BK som er
startet. Under veis får du en del spørsmål, men her velger du Neste eller Next helt til du kommer til valget hvor
du velger hvilke språk du vil installere.
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I de etterfølgende vinduer velger du Neste/Next hel til du kommer til

Velg her Engelsk og norsk (bokmål/nynorsk) og de andre språk du vil bruke. Installasjonen er enkel. Og starter
opp.
Her velger du nå de språk du vil installere. Klikk Neste/Next
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Installasjonen starter opp og pågår til dette skjermbildet kommer

Når installasjonen er ferdig får du beskjed om at installasjonen er Ferdig og velg så Avslutt. Det kan være at du
underveis må godkjenne at dette er et godkjent program. Etter at installasjonen er ferdig er du tilbake til
Skrivebordet på din PC og du ser at det er kommet et ikon på arbeidsflaten.
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Oppstart av BK
Du har nå

(Ikon) på arbeidsflaten din på PC-en. Klikk på ikonet og du får frem

Dette startbildet viser alle språk du har installert. Det språket du vil starte med nå, markerer du. Når du bruker
programmet, kan du enkelt skifte til et av de andre språkene du har installert. Her velger du Norsk og klikk OK.
Du hopper til

Her svarer du OK eller i det hvite feltet skriver inn et navn og trykker Lagre for klart å identifisere hvor du har
laget en database med dine personlige opplysninger om slekten ligger. (Dette vil vises nederst på Velkomstbildet
til BK). Navnet hvor databasen din ligger står nederst på forsiden av programmets første side.
Skjermbildet som nå vises forteller deg at du bør går til Fil/Oppsett av BK. Det meste av oppsettet er satt som
en standard, men det kan være at du ønsker å endre noe. Trykk <F1> og du vil få forklaring for alle
skjermbildene i programmet. Det kan være fornuftig å ta den tiden som trenges for å se gjennom disse
forklaringene, da du sikkert kommer tilbake til oppsettet av programmet ved senere anledning.

Du får frem muligheten til å sette opp programmet: når du har valgene foran deg, trykk <F1>. Følg
skjermbildene i veiledningen og du har et perfekt utgangspunkt for å starte og arbeide med BK. Det eneste du
trenger er å fortelle programmet at du har en registrert versjon.
Gå til menylinjen øverst til høyre på skjermen og velg Hjelp/Registreringsnummer og legg inn
registreringsnummer og passord. Trykk OK. Det bekreftes at innlagt data er riktig

Brother’s Keeper Norge – oktober 2011

8

Legg inn Registrering-ID og Passord
Sammen med programmet fikk du en manual. På innsiden av omslaget står det oppført et passord og bruker-ID.
Under hjelp fra programmets forside finner du Registreringsnummer

Oppsett av programmet
Programmet er satt opp med et standardvalg for de fleste kriterier. Imidlertid kan du justere disse og i tillegg
sette dine egne valg. En anbefalt løsning er å bruke standarden til å begynne med.
Gå til øverst venstre og Velg Fil og deretter Oppsett. Når dette skjermbildet er på skjermen, trykk <F1> og du
har kopi av alle skjermbilder med forklaring for de valgene som er satt og for dine ekstra valgmuligheter.

Datoformat
Programmet er ferdig oppsatt med datoformat 8 som betyr at du skriver inn f.eks. 17 mai 1814 eller 17051814
direkte i datofeltet. Skriver du inn 17051814 blir dette automatisk omformet til 17 mai 1814. Programmet
behandler datoen riktig. Dette er viktig for bl.a. kalkulering av alder, fødselsdager etc. I utskriftene vil datoen bli
presentert som 17 mai 1814 (Merk at du ikke bruker punktum etter 17). Alle datofelt har plass til 15 karakterer.
Du skriver inn dato enten i tallformat eller som en blanding av tall og bokstaver.
Det anbefales at du bruker et format, f.eks. slik programmet er satt opp. Du kan skrive inn dato annerledes enn
dette oppsettet, men det vil da gjerne gi seg utslag i enkelte feilresultater.
Skriver du inn en dato ”feil” slettes den ikke, men programmet vil behandle datoen slik den er registrert og kan
gi et feil resultat. Du bør derfor skrive inn og registrerer dato som beskrevet her og i hjelpefilen.
Ønsker du å bruke annet datoformat, må dette endres under Oppsette av BK. Les også i hjelpefilen om dette.
Har du PC som ikke er satt opp etter norsk standard kan datoformatet bli annerledes. Ser du dette kan det være
lurt å kontrollere datoformatet som er satt under Oppsett av BK. Hvis du må endre datoformatet er dette
beskrevet i hjelpefilen <F1>.
Er det ikke er overensstemmelse mellom formater du har valgt og det du skriver inn, vil programmet bl.a. ikke
være i stand til å kalkulere alder på personer. I tillegg vil det gi uriktig resultat i GEDCOM.
Hvis du ikke er sikker på datoen, bør du allikevel registrere det du har og legge til tilleggsinformasjon. Dette gir
bedre informasjon enn ingen ting. Du kan legge til tilleggsinformasjon i datofeltet med disse forkortelsene
OMK = omkring
FØR = før

CA = cirka
ETT = etter
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Vet du at en person døde før 15 mars 1920, kan du skrive inn FØR 15031920 og programmet vil konvertere det
til før 15 mar 1920. Forkortelsene (OMK, CA, FØR og ETT) skrives med store/må bokstaver foran datoen. Det
er i Rediger og skillekort for Hendelser/Fakta datoer er mest aktuelt.
Du kan også legge inn dato med dobbelt angitt år, f.eks. 15 mar 1680/81 men anbefales bruk av datospenn.
Skal du angi en tidsperiode, f.eks. mellom 20 jun 1914 og 15 aug 1916, plasser markøren i datofeltet og
dobbeltklikk i datofeltet. Du kommer til et eget vindu som forenkler innlegging av datospenn eller datoer som
ikke er helt klart definerte.
Her får du to valg:
• Hendelsen mellom to datoer; hendelsen i tiden mellom 1960 og 1970
• Startdato og sluttdato; hendelsen skjedde i tidsrommet fra 1960 til 1970
I Rediger og rapporter vil begge datospenn vises som 1960 - 1970
Enkelte ganger (spesielt i bygdebøker) er opplysninger om dato og årstall ikke tilgjengelig ved død, og man må
stipulere denne informasjonen.

Åpne og opprette database
Første gang du starter programmet lages automatisk en database. Denne databasen opprettes og legges på
C:\Brother's Keeper 6\Data
Ønsker du å opprette en ny database et annet sted, velg Fil fra menylinjen i Hovedmenyen og deretter
Åpne/Opprette database. Trykk deretter <F1> og du har hele forklaringen på hvordan du gjør dette.
Bruk ikke våre nordiske bokstaver eller aksentuerte tegn i mappenavn. Programmet vil vanligvis gi en advarsel
hvis du forsøker å lage en slik database.
Alle datafiler legges i DATA (Hoved mappe for dataene). Det lages også tre undermapper som benevnes Picture
(bilder), Media (Mediefiler) og Text (eksterne tekstfiler), mer om dette er forklart i hjelpefilen under Rediger

Legg inn dine data i programmet
Det er egentlig bare via Registreringsbildet du kan legge inn data. Etter at programmet er installert starter du
registreringsbildet ved å trykke på (Ikon) på arbeidsflaten på din PC og BK starter.
Du er nå inne i Registrer og kan starte med å registrere din slekt. Men nå kan det være fornuftig å trykke <F1>
for å få frem Hjelpefilen. Du får frem denne og ved å velge Hvordan bruke programmet og lese litt av
informasjonen allerede nå, vil du få større glede av programmet.
Bruk <F1> og du får frem mange gode tips og hjelp underveis i bruk av BK.
Hjelp <F1> gir god hjelp i alle skjermbilder. Anbefales at du bruker <F1> ofte for å få med deg alle muligheter
som finnes i programmet.
Installerte du flere språk, har du egen knapp i Hovedbildet for hvert installert språk. Disse vil virke som snarvei
for skifte av språk.
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Feil og behov for bistand
Feil kan oppstå, men årsaken er ikke alltid klar. Det kan være feil inntasting av data eller annen feil bruk av
programmet, men også forhold utenfor programmet.
Ved problemer knyttet til utskrifter, datoer m.m., kan det være fornuftig å kontrollere om du har satt riktige valg
under Oppsett av BK.
Programfeil gir feilmeldinger, selv om årsaken er forårsaket av andre program.
En rekke informasjon er tilgjengelig på http://www.bkwin.info/ hvor du også kan finne tips og råd.
Her finnes også oversikt over faddere for programmet.
BK-Nordic er en e-postliste for brukere av programmet, hvor
siste nytt om programmet annonseres og hvor bruker kan stille
spørsmål og få hjelp.
For å bli med på BK-Nordic, skriv subscribe i tema/subject
og i tekstfeltet og send e-posten som ren tekst til
BK5forum-L-request@rootsweb.com
Du får en e-post på norsk og engelsk som bekreftelse på at du er
med på e-postlisten,
i BK-Nordic for Skandinaviske brukere av Brother’s Keeper.

Ved å gå fra programmets Velkomstbilde og her velge Hjelp / Assistanse (oppe fra Høyre) får du tilgjengelig
flere alternative muligheter for hjelp. Hvis du ikke bruker BK-Nordic, kan et alternativ være å prøve
bkassistanse@norway.online.no
Trykk <F1> hvor du enn er i programmet og velg Assistanse eller internett, Her er aktive linker som kobler
direkte til internett om du bruker dette. Flere steder i programmet eller hjelpefilen er det linker som du kan
trykke på og du hopper enten til et annet sted i hjelpefilen, aktiverer ditt e-postprogram eller går til en aktuell
side på internett.
Innlegg eller meldinger til e-postlisten (som leses av mange) sendes til "BK-Nordic" BK5forum@rootsweb.com
Men det forutsettes at du er medlem av epostlisten hvor du skriver Subscribe i tema/subject og tekstfeltet og
sender e-port-meldingen som ren tekst til BK5forum-L-request@rootsweb.com Du er da med i den Norske epostlisten for Skandinaviske brukere av Brother’s Keeper; en liste hvor alle hjelper alle.
For støtte i Norge finnes en rekke faddere rundt om i Norge, se i programmet under assistanse eller på
http://www.bkwin.info/ hvor det er mye hjelp direkte til programmet og også en rekke faddere som hjelper til.
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