
Följebrev till Lathunden 

 

Hej, 

Du har nu fått en programskiva för programmet Lathunden. 

Läs igenom licenskraven noga vid installeringen så att du tagit del av de 
bestämmelser som gäller. 

När du installerat programmet skall du ange licensnumret som står på skivan. Var 
noga med att ange rätt tecken. Bokstaven O är aldrig med i numret, siffran 1 har en 
liten hake upptill och bokstaven I är rak. Du kan ta ur skivan innan du skriver in 
licensnumret. 

Installationen har fungerat bra med operativsystemen Windows XP och Windows 7 
men inte lika bra med Windows Vista. Det kan vara bra att veta om innan man 
startar. 

Om meddelandet "Det går inte att hitta programmet" dyker upp - klicka på OK. 
Gå sedan in på Dator (eller den här datorn, beroende på operativsystem), 
högerklicka på CD-enheten och välj öppna. Klicka sedan på Lathunden. En blågul 
"sköld" dyker upp längst ner på dataskärmen. Klicka på denna och godkänn att 
programmet får startas. Följ sedan installationsanvisningarna som vanligt.  

Den tidigare supporten som Per Erik Sundgren stod för kan ingen annan erbjuda 
dessvärre. Det finns utförliga instruktioner för användandet inbyggt i programmet. 
Men vid programproblem kan Du ta kontakt med Barbro Olsson på 
brukshundsklubben som kan svara på frågor via mail. Hon har också möjlighet att 
hänvisa till annan programkunnig person om det behövs .Hon nås på följande mail: 

barbro.olsson@brukshundklubben.se 

 

 INSTALLATIONSANVISNING tillLATHUNDEN  

Så här Installerar man programmet:  

1. Sätt programdisken i CD-spelaren.  

2. Normalt startar CD-spelaren och visar ett installationsfönster med 5 knappar. Om CD skivan 
inte startas automatiskt dubbelklicka då först på ”Den här datorn” och därefter på ikonen för 
CD-spelaren så att innehållet på CD-skivan syns i fönstret som öppnas på skärmen.  

Dubbelklicka därefter på symbolen . Installationsfönstret skall då öppnas.  



4. I Installationsfönstret väljer Du ”Installera LatHunden” och följer sedan anvisningarna.  

5. När LatHunden har installerats ligger alla filer som tillhör programmet samlade i mappen 
LatHunden 2006 I eller i annan mapp om Du ändrat destinationsmapp under installationen. 
Dessutom har en egen programgrupp med namnet LatHunden 2006 skapats.  

6. I mappen LatHunden 2006 finns en mapp med handböcker i s.k. ”PDF” format. Hjälpfilerna 
öppnas genom att Dubbelklicka på dem. PDF-filerna kan läsas och skrivas ut med 
programmet ”Acrobat Reader”. Om Du inte tidigare har Acrobat Reader så kan programmet 
hämtas kostnadsfritt från www.adobe.com.  

7. När Acrobat Reader installerats kan Du läsa alla handböcker i PDF-formatet endera genom att 
starta Acrobat-programmet och söka rätt på respektive handbok eller genom att inuti mappen 
LatHunden 2006 leta reda på handböckernas ikoner och dubbelklicka på dem.  

8. Om Du inte har egna Rasdata kan Du installera en exempelfil genom att från 
Installationsfönstret välja ”Installera Demo-data”. När installationen av datafilen avslutats 
ligger den i mappen LatHunden 2006. För att se innehållet i den och testa LatHunds-
programmet skall Du starta LatHunden. När Du kommer till Lösenordsfönstret trycka ned 
Alt-tangenten och hålla den nedtryckt, markera ”Användare” och klicka Anslut. Du ser då ett 
sökfönster med ett stort antal filer. Gå till undre kanten av det fönstret till fältet som heter 
Filformat. Tryck på pilen till höger om fältet och välj ”Datafil” på den lista som då visas. Du 
ser nu en mapp och två filer. Välj filen DEMO-data och klicka på Öppna. LatHunden startar 
då och Du kan börja prova programmets alla olika möjligheter.  

9. Om Du har egna Rasdata från SKK på CD-skiva så måste de först kopieras över till Din dator. 
Sätt i SKKs CD-skiva och Dubbelklicka på CD-symbolen när skivan startat. Du ser då 
vanligen en WinZip-fil med alla Rasdatafilerna. Öppna den och kopiera över Rasdatafilerna till 
Din dator. Några av filerna börjar med en bokstav följd av ett femsiffrigt nummer samt 
ändelsen ”.txt”. De tre första siffrorna är rasen nummer.  

10. Vid kopiering kan Du välja att endera kopiera Rasdatafilerna till mappen LatHunden 2006 
eller att först skapa en ny mapp som Du kan ge valfritt namn. Kopieringen görs enklast 
genom att Du, när Du har SKKs data-CD öppen, markerar samtliga filer genom att samtidigt 
trycka ned Ctrl-tangenten och tangenten A. Gå därefter till menyn ”Redigera” och välj där 
”Kopiera”. Därefter öppnar Du mappen LatHunden 2006, eller den mapp för datafiler som 
Du har skapat, och väljer sedan åter ”Redigera”-menyn och ”Klistra in”. SKKs datafiler 
kopieras då över till den mapp Du valt.  

11. Rasdatafilerna kan vara skrivskyddade när de kopierats över till Din dator. Du måste ta bort 
skrivskyddet för att kunna läsa in data till LatHunden. För att ta bort skrivskyddet markerar 
Du åter alla Rasdatafilerna. Sätt markörpilen över en av filerna, vilken som helst och 
högerklicka. Längst ned i den lista som Då visas finns menyvalet ”Egenskaper”. Välj det ! 
Längst ned till vänster i det fönster som då visas finns en kryssruta med namnet ”Skrivskydd.” 
Om det i rutan syns en bock, som kan vara ”dimmad”, klicka i den rutan så att bocken 
försvinner och klicka sedan OK. Skrivskyddet skall nu vara avlägsnat från samtliga datafiler.  

12. Om Du har valt att skapa en egen mapp för datafilerna från SKK skall Du till den också 
kopiera över två filer från LatHundens mapp (LatHunden 2006). Filernas namn är Hras.txt och 
MH_text.txt (ändelsen visas inte alltid).  

13. Klicka därefter på Start och Program och välj Programgrupp LatHunden och klicka på 
LatHunds-ikonen.  

14. I Lösenordsfönstret som då visas skall Du välja "Användare" och klicka på Anslut- knappen. 
OBSERVERA att Du aldrig behöver något lösenord här!  



15. När Tablån med alla val av programfunktioner visas, välj ”Importera/Uppdatera Rasdata” från 
Tablåns vänstra kolumn och sedan på knappen ”Starta Arbetsuppgift” i nedre högra hörnet. I 
följnade fönster – läs information och klicka OK .  

16. Nu visas ett vanligt Windoes ”Öppna”-fösnter. Sök rätt på mappen där Rasdatafilerna ligger 
och väl en av en av filerna H-, T-, V-, K- eller U- med raskoden plus avslutande 01 och 
markera den. Klicka sedan Öppna så startar Importen och programmet väljer själv de filer som 
skall importeras.  

17. Om Du har skapat en egen mapp för datafilerna skall Du slutligen sätta en bock i kryssrutan 
längst ned till vänster där det sår ”Markera för att söka importfilernas katalog!”. Du få i så fall i 
nästa steg fram ett fönster där Du klickar på det blå fältet i mitten, söker rätt på och öppnar 
mappen där datafilerna ligger.Markera valfri fil och avslutar med att klicka på ”Öppna”. 
Fönstret för val av mapp visas nu åter, men med adressen till mappen angiven. Kontrollera att 
den är riktig och klicka sedan OK. LatHunden vet nu var alla datafiler finns och kan importera 
dem korrekt därifrån.  

18. Importen av data skall nu starta och sker automatiskt. Inga ingrepp skall göras förrän 
LatHunden visar ett fönster för att ”Skapa Kullregister. LatHunden bygger nu upp ett 
Kullregister med ledning av data i Hundregistret. OBS att Kullregistret kommer att innehålla 
också enstaka importvalpar redovisade som ”kullar”.  

19. När Kullregistret är färdigbyggt och alla data installerade så visas en skylt som anger att 
”Importen är avslutad”. LatHunden startar sedan om automatiskt för att avsluta installationens 
beräkningar. Därefter skall alla data vara inlästa och databasen färdigbyggd.  

20. LatHunden har mycket information inskrivet direkt i programmet i INFO-rutor som man når 
genom att klicka på knapparna med ett rödfärgar ”I”. I övrigt finns en del information under 
meny Help, Om LatHunden_06, när man är inne i programmets olika rutiner. Det finns en 
kort handledning på svenska om användning av Rapportgeneratorn till vilken det också finns 
att par kortare ”instruktionsfilmer”. Därutöver finns en handbok på engelska. Den heter ”User 
ref.” och innehåller detaljerade beskrivningar av hur man använder de olika sök-, sorterings- 
och rapportrutinerna mm i LatHunden. ”User ref.” omfatta mer än 300 sidor. Välj därför att 
bara skriva ut de avsnitt ur den som Du har direkt användning för. Avsikten är att komplettera 
den inbyggda On-line hjälpen. Däremot kommer ingen komplett skriftlig handledning till 
programmet.  

21. Du hittar instruktionsfilmerna ”Enkel Rapport” och ”Reg & Inavel” , i mappen LatHunden 
2006 – Handböcker. Filmerna visar hur man hanterar Rapportgeneratorn i LatHunden.  

 

 


