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Obligatorisk opdatering af licens til Snap Core First til 
Windows: Startvejledning 
 
Softwaren Snap Core First fjernes fra Windows Store i november 2020. Du bliver bedt om at overflytte din nuværende 
version af Snap, så du kan blive ved med at modtage regelmæssige opdateringer af softwaren. Vejledningen leder dig 
gennem overflytningen, hvis du er bruger af Snap til Windows.  
 

Et par bemærkninger til overvejelse, før du starter overflytningen: 

• Alle brugere af Snap Core First til Windows, herunder dedikerede Tobii Dynavox-enheder, skal udføre 
overflytningen. Snap i iOS-version kan stadigvæk fås i App Store. 

• Opdateringen kræves for alle sidesæt i Snap – Core First, afasi, tekst, Core First til scanning eller sidesæt, der er 
oprettet fra bunden af. 

• Du behøver ikke at udføre overflytningen med det samme, men du vil blive ved med at se et advarselsikon i 
topbjælken, inden overflytningen har fundet sted. 

• Når du opdaterer din version af Snap, kan du blive ved med at få den senest opdaterede version af appen Snap 
til Windows. 

• Der er ingen ændringer i softwarens funktioner, når advarselsikonet er synligt. Du kan blive ved med at bruge 
softwaren til kommunikation, indtil du udfører overflytningen. 

• Vi anbefaler at overflytte, når brugeren ikke har brug for sin stemme et stykke tid (dvs. under søvn, foran tv’et, 
under en pause i løbet af dagen osv.).Tiden til at udføre overflytningen kan variere afhængigt af antallet af 
brugere, antal gemte filer og tilpasninger af softwaren. 
 

 
1. Åbn softwaren Snap Core First. 

 
 
Brugeren vises følgende meddelelse og et 
advarselsikon i topbjælken. * 
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*Fejlfinding: Jeg kan ikke se meddelelsen ovenfor. Prøv et af følgende forslag: 

a. Afslut softwaren helt, og genstart Snap Core First. 
b. Åbn Snap Core First, vælg redigeringsikonet, vælg fanen System, og vælg derefter Om. Hvis der findes en opdatering, skal 

du vælge Lær mere og derefter vælge Opdatér nu.  
c. Prøv at opdatere Snap Core First fra Microsoft Store. Åbn Store, vælg ikonet for download og opdatering, og vælg derefter 

at opdatere Snap Core First, hvis det vises som en mulighed. 
d. Når softwaren er opdateret, skal du vende tilbage til Snap Core First og følge de resterende trin. 

 

2. Vælg advarselsikonet, når du er klar. 
 

 

 

 

 
3. Vælg Sikkerhedskopiér og download. 

 
Softwaren sikkerhedskopierer dine filer, 
konverterer til den opdaterede version, der er 
tilgængelig uden for Store, og genstarter Snap. 
Alle sider og tilpasninger vil være tilgængelige 
og parat til brug. 
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4. Vælg ikonet for redigering. 

 

 

 

 

 

 
Du vises et pop op-billede med 
aktiveringsnøgle. Pop op-billedet bekræfter, at 
de købte funktioner er overflyttet, og viser din 
fysiske licensnøgle. Du skal ikke foretage dig 
yderligere. 
 

5. Vælg Udført. 
 
Bemærk: Du kan altid finde din 
licens/aktiveringsnøgle ved at vælge Redigér > 
System > Store. Du har kun brug for at gøre dette, 
hvis du skal installere softwaren igen.  

 

 

 

 

 
Den første softwareopdatering efter 
overflytningen skal udføres manuelt. Du vises 
følgende pop op-billede om manuel opdatering, 
når du aktiverer redigeringstilstanden. 
 
 

6. Vælg Opdatér nu, hvis der er tilstrækkelig tid, 
og følg anvisningerne om opdatering. 

 
Eller 
 

Vælg Annullér, og opdatér på et senere 
tidspunkt. 
 
Bemærk: Du finder opdateringerne ved at vælge 
Redigér > System > Om 
Efterfølgende opdateringer installeres 
automatisk, hvis du afslutter softwaren på 
normal måde. Hvis du ikke afslutter softwaren 
på normal måde, vises du det samme pop op-
billede, og du skal fortsætte med at opdatere 
softwaren manuelt.  
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