
Installation af demoversion 

Maskinskrivning med edb 

 

1. Installationsprogrammet til Maskinskrivning med edb i demoversionen hentes fra 

internettet på adressen: http://www.datast.dk/DownloadDemo.php 

2. Klik på knappen <Demo.exe> for at starte installation/download. 

 
 

3. Alt afhængig af din browser og Windows-version hentes installationsfilen Demo.exe 

nu til din computer – eller den kan afvikles fra internettet.  

 

Windows vil søge at beskytte din computer for virusangreb fra downloadede filer, 

som ikke er godkendt af Microsoft. Større firmaer betaler derfor et årligt vederlag til 

Microsoft for at undgå, at brugerne skal se denne advarsel for dermed at gøre 

installationsfiler fra netop deres virksomhed lettere at downloade og installere. En 

sådan aftale har Da-Ta-St ikke indgået med Microsoft – og derfor vises måske en 

standard advarsel om, at ’filen kan være farlig'. Men fortsæt blot installationen, idet 

filen er 100 % fri for virus, da den ER kontrolleret for virus, inden den blev lagt på 

internettet. Den kan således ikke lave nogen skade på din computer – og du kan 

derfor roligt acceptere at fortsætte med at downloade og at installere 

Maskinskrivning med edb. 

 

Hvis du efterfølgende ikke længere ønsker at benytte Maskinskrivning med edb, 

er programmet enkelt at afinstallere. 

 

Windows 10:  
Når der på hjemmesiden klikkes på <Demo.exe>, viser der i Windows 10 i nederste 

venstre hjørne af skærmbilledet, at filen Demo.exe hentes – og der advares som 

nævnt måske om, at filen kan være farlig, da Da-Ta-St ikke har lavet en aftale med 

Microsoft. Da filen er checket for virus, skal der blot klikkes på pilen til højre på 

meddelelsen for dernæst at vælge <Behold>: (Vises denne mulighed ikke, se da i 

afsnittet ’Hvis ovennævnte 4 skærm-billeder ikke vises…’.) 

 

 
 

Filen hentes og installationsprogrammet afvikles ved at klikke på <Åbn>: 

 

 
 

Windows 10 kommer nu måske med yderligere en advarsel, hvor der blot skal 

klikkes på <Flere oplysninger>: 

 

 
 

  

http://www.datast.dk/DownloadDemo.php


Installation af demoversion 

Maskinskrivning med edb 

Dernæst klikkes på <Kør alligevel>: 

 

 
 

 

 

Hvis ovennævnte 4 skærm-billeder ikke vises, skal der udføres nedenstående trin, 

idet Windows i så fald automatisk vil placere den downloadede fil DEMO.exe i 

mappen ’Overførsler’: 

 

 

 

For at finde denne placering startes Windows Stifinder ved at højre-klikke i 

skærmens nederste venstre hjørne på Windows-symbolet: 

 
 

Vælg ’Stifinder’: 

 
 

Vælg under ’Hurtig adgang’ mappen ’Overførsler’:  
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Herefter skal installationsfilen DEMO.exe blot ’køres’ eller ’afvikles’, hvilket klares 

ved at højre-klikke på DEMO.exe og at vælge ’Kør som administrator’: 

 

 

Herefter skal der gives tilladelse til, at denne app må installeres (… foretage 

ændringer på din enhed). Klik derfor på <Ja>: 

 

 
 

Nu installerer DEMO.exe Maskinskrivning med edb i den ønskede mappe og med 

de ønskede indstillinger. Det tilrådes den uerfarne bruger blot at acceptere de 

foreslåede indstillinger, som vist i punkt 4-9 herunder.
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4. Når filen er hentet til computeren – eller hvis den skal afvikles fra serveren – klikkes 

der på filen Demo.exe – og installationen starter.  

5. Ved at acceptere de foreslåede standardindstillinger installeres Maskinskrivning 

med edb i mappen C:\Programmer\Mask - hvor startkommandoen til programmet 

er Mask.exe. 

Der laves automatisk et ikon i mappen 'Programmer'. 

6. Start programmet ved at klikke på <Start> – <Programmer> – <Maskinskrivning 

med edb> – <Maskinskrivning med edb>  

7. Første gang, du afvikler programmet, skal du bestemme, hvor elevstatistikkerne 

samt highscorelisterne skal gemmes. Acceptér blot de foreslåede valg. Følg 

vejledningerne på skærmen – eller tast under installationen på F1 for at få mere 

hjælp.  
8. Første gang skal du også indtaste en klasse og et brugernavn – og der er frit valg 

med hensyn til navnene. Når de er indtastet, skal mapperne og statistikkerne 

oprettes. Tast blot på <Enter> for at acceptere oprettelserne – og vælg til sidst et 

password for brugeren.  

Tast evt. F1 for at få mere hjælp.  

9. Næste gang, du skal bruge programmet, vælger du først "Klasse" og taster dernæst 

på <Søg> for at pege på brugeren. Så sikrer du dig, at statistikkerne gemmes under 

det samme navn hver gang. 
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