filmlex pro plus

Kom i gang

Installasjon
Programmet knytter deg til FilmLex-basen på vår server i Filmens Hus, Oslo.
Installasjonen startes fra programmet setup.exe på vedlagte cd.
Ved internett-tilkobling anbefaler vi en båndhastighet på 2mbit eller mer.
Basen blir oppdatert ukentlig hos oss.

Programmet kommer ikke i konflikt med tidligere installasjon av FilmLex Pro. Begge
programmene kan ligge på maskinen samtidig.
Følgende katalogstruktur blir laget:
\FILMLEXPP
AV – for senere innlegging av bilder
COMMON - for felles oppsett og kommentarer
DB – for lokal installasjon av database
Til systemansvarlig
Vi benytter IP 80.239.11.34 port 12005. Dersom det skulle være noe problem med tilkobling
gjennom denne porten; vennligst kontakt FilmInfo as.

Start av program
Programmet startes ved ikonet

Ved oppstart kan du velge språkversjon.
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Du kan gjøre flere tilpasninger under Valg/Tilpasninger på toppmenyen.
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Legg merke til at det nederst på dette skjermbilde er ulike opsjoner for utskrift. Den er ved
oppstart satt til ”Utskrift til file”, for for eksempel ved videre bearbeiding i et
tekstbehandlingsprogram. Dersom man ønsker direkte utskrift til skriver, fjernes
sjekkmerket.
Enkelt søk

Tilpass skjermbildene til ditt behov.
Kolonner kan byttes om og endres i bredde.
Du kan sortere ved å klikke på kolonnetittel.
Legg merke til at du kan søke etter både titler og personer i samme søkefelt.
For mer omfattende søk, benytt ”Avansert søk”.
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Legg merke til ”flappene” og toppen av skjermbildet. Her ligger mer detaljert info om
filmen.

Installasjon i nettverk
Etter å ha installert programmet på server/hovedmaskin, kan den enkelte bruker koble seg
opp gjennom å kopiere en snarvei til programfilenFilmLexPP.exe som ligger under
\FILMLEXPP. Brukeren blir automatisk tilordnet en identitet.
Konvertering av kommentarer
Dersom det er kommentarer fra den ”gamle” FilmLex Pro som ønskes konvertert inn i
FilmLexPP, benyttes programmet K_konv.exe som ligger under \FILMLEXPP
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Programmet finner selv frem til de gamle kommentarene.
Viktig!
Dersom du velger å installere programmet for kontakt over internett med vår base, ber vi om
at du sender en melding på epost, slik at vi kan få lagt deg inn i vår kundebase.
--Dersom du har valgt å installere basen lokalt, kan du når du selv ønsker også kontakt basen
på vår server. Det gjør du ved å endre innholdet i filen FilmLexPP.ini som vist under.
Semikolon foran et valg betyr at det ikke er aktivt.
\FILMLEXPP\FilmlexPP.ini
[database]
RemoteAddress=80.239.11.34
;LocalAddress=C:\FilmLexPP\DB
Personlige innstillinger blir lagt i filen
C:\Documents and Settings\YourName\Local Settings\Temp : filmlexpp.ini
Oslo, desember 2005
FilmInfo as
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