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Obligatorisk uppdatering för Snap Core First Windows-
licenser: Snabbguide 
 
Från november 2020 kommer programmet Snap Core First inte längre finnas i Windows Store. För att fortsätta få 
regelbundna programuppdateringar ombeds du migrera din aktuella version av Snap. Denna guide vägleder dig genom 
migreringsprocessen om du är en Snap för Windows-användare.  
 

Tänk på följande innan du startar migreringsprocessen: 

• Denna process måste genomföras av de som använder Snap Core First för Windows, inklusive  dedikerade Tobii 
Dynavox-enheter. iOS-versionen av Snap kommer fortsatt att vara tillgänglig i app store. 

• Denna uppdatering är nödvändig för alla siduppsättningar i Snap – Core First, Afasi, Text, Core first Scanning 
eller siduppsättningar skapade från grunden. 

• Denna uppmaning till handling behöver inte ske omedelbart, men varningsikonen kommer att fortsätta visas i övre 
fältet tills åtgärden är utförd. 

• Genom att uppdatera Snap kommer du alltid att ha den senaste versionen av appen Windows Snap. 
• Programmets funktioner kommer inte att påverkas av att ikonen visas. Du kan fortsätta att använda programmet 

för att kommunicera tills du är redo att genomföra migreringen. 
• Vi rekommenderar att migreringen genomförs när användaren inte behöver enheten för att kommunicera under 

en tid (t.ex. när hen sover, tittar på TV, tar en paus under dagen, osv.) Hur lång tid migreringen tar beror på antal 
användare, antalet sparade filer och anpassningar av programvaran. 
 

 
1. Öppna programmet Snap Core First. 

 
 
Användare ser följande meddelande och en 
varningsikon i övre fältet. * 
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*Felsökning: Jag ser inte ovanstående meddelande. Prova något av följande: 

a. Stäng programmet helt och starta om Snap Core First. 
b. Öppna Snap Core First, klicka på redigeringsikonen, välj systemfliken och sedan ”om”. Om en uppdatering är tillgänglig 

väljer du ”läs mer” och väljer sedan ”Uppdatera nu”:  
c. Prova att uppdatera Snap Core First från Microsoft Store.  Öppna Store, tryck på ikonen ”hämta och uppdatera” och välj 

sedan att uppdatera Snap Core First om alternativet finns. 
d. När uppdateringen är klar, återgå till programmet Snap Core First och utför följande steg. 

 

2. När du är redo, tryck på varningsikonen. 
 

 

 

 

 
3. Välj Säkerhetskopiera och ladda ned. 

 
Programmet kommer då att säkerhetskopiera 
dina filer, konvertera till den nya versionen och 
starta om Snap. Alla sidor och anpassningar 
kommer att vara tillgängliga och färdiga att 
använda. 
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4. Välj ikonen redigera. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Du kommer att se en popup-ruta för 
aktiveringsnyckel. Denna popup-ruta bekräftar 
att de funktioner du köpt har migrerats och visar 
din fysiska licensnyckel. Ingen åtgärd krävs. 
 

5. Tryck på Klar. 
 
Obs: Din licens-/aktiveringsnyckel kan du alltid hitta 
genom att klicka på Redigera>System>Store. Du 
behöver den bara om du ska ominstallera 
programmet.  

 

 

 

 

 
Den första programuppdateringen efter 
migreringen måste utföras manuellt. Vid 
manuell uppdatering visas följande popup-ruta 
när du går till redigeringsläge. 
 
 

6. Välj Uppdatera nu om du har tillräckligt med tid 
och följ instruktionerna för att uppdatera. 

 
eller 
 

Välj Avbryt för att uppdatera senare. 
 
Obs: du hittar uppdateringar genom att klicka på 
Redigera>System>Om. 
 

Efter denna första uppdatering kommer 
uppdateringarna att utföras automatiskt om du 
regelbundet avslutar programmet. Om du inte 
avslutar programmet regelbundet dyker samma 
popup-ruta upp och du kommer även i 
fortsättningen behöva uppdatera manuellt.  
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