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Flytt av data till ny dator 

Allmänt Denna funktion används för att på ett enkelt sätt flytta alla 
data som berör Näsgård programmet från en dator till en 
annan, t.ex. när du köpt ny dator 

 

Vad flyttas? • Alla driftsenheter i växtodlingsprogrammet, med 
tillhörande register 

• Uppgifter som finns under DatalogiskS i mina 
dokument 

• Alla driftsenheter i kartmodulen 

• Alla bakgrundskartor 
 

Observera datamängden Beroende på vad du har i programmet kan filen som skapas 
bli extremt stor. Har du skördekartering och ortofoto 
bakgrundskartor kan det vara lämpligt att göra flera olika filer 

Skapa fil för att flytta data 

Välj Arkiv, Service och Flytta 
data. 

 

Observera, det kan ta någon 
tid innan nästa bild öppnas 
upp, då beräkning görs hur 
stor plats data kommer att 
fylla. 

 
 

I dialogen bestämmer du vad 
som skall läsas ut i filen 
genom att bocka för/av i 
rutorna. 

Du ser efter varje typ hur stor 
plats filen kommer att fylla. 

 

Därefter väljer du nästa. 
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I nästa bild skall du välja var 
du vill spara ned filen, klicka 
på knappen 

 
 

Leta upp och markera den 
plats du vill spara filen på 
t.ex. ett USB-minne. Välj OK  

 
 

Välj nästa i de 2 efterföljande 
bilderna och datan läses ut. 

 

Namnet på filen består av 
datum och klockslag,  

Filnamn =  *.EXP 

Exempel: 

Fält data 2011-05-17 
13.07.17.Exp 
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Läsa in data 

Generellt En inläsning av en *.EXP fil skriver över alla data som finns i 
programmet tidigare. 

 

Välj Arkiv, Service och Hämta 
data (vid byte av PC) 

 
 

Välj Nästa 

 
 

I nästa bild skall du välja den 
plats som din fil finns på, 
klicka på knappen 
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Leta upp och markera filen 
och välj OK 

 
 

Välj nästa 

 
 

Du kan här avmarkera om det 
finns data du inte vill läsa in, 
välj nästa i de kommande 
bilderna 

 
 

 


