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Tavlhøjcentret Slægtsforskning 

Konvertering af slægtsprogrammet BK6 til BK7 

 

Se lige om BK7 findes på computeren ? 

Jeg vi foreslå at vi starter med at vise BK vejledningerne inde på 

hjemmesiden http://www.brotherskeeper.dk/   

så alle er klar over hvor vi kan hente hjælp.  

Se vejledning ved download og  

vejledning ved Windows Vista og Wondows 7 og 8 

 

1. Læs brugsanvisningen Konvertere fra BK6 til BK7 

grundig. 

 

2. Start BK6 på computeren og bliv i opstartsbilledet. 

 

3. Opret en sikkerhedskopi af dine BK6 data filer. 

Det kan du gøre under Menupunktet Filer, klik på Opret 

sikkerhedskopi 

Her skal du sætte v i alle 3 ting der skal med i 

sikkerhedskopien tekst- billede- og mediefiler. 

Du skal vælge hvor du vil have sikkerhedskopien gemt, 

enten på computeren eller på et USBskik. Husk at 

oprette en mappe til sikkerhedskopien så der er samling 

på alle filerne. 

 

4. Se hvor dine BK6 data er gemt på computeren. 

Det kan du se nederst på skærmen i BK6 opstartsbillede. 

Skriv det ned !. 

Gå ind under filer og klik på Opsætning. Skriv 

indstillingerne ned eller husk dem !. 

se under alle fanebladene, hvis I har ændret noget i 

forhold til standard indstillingerne. 

 

5. Luk nu BK6 helt. 

 

6. Hvis du har et bestemt sted du vil have det nye BK7 

gemt så tænk over det nu. Det kan være du har opdelt 

hartdisken eller har 2 hartdiske.  

 

7. Vi skal nu hente det nye BK7 program ned på vores 

computer fra hjemmesiden 

http://www.brotherskeeper.dk/   
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8. På BK’s hjemmeside vælger vi Download  

Her vælger vi Komplet version og klikker på Tryk her Vi 

får så overført 39 Mb data til vores computer, det tager 

nogen tid, så I skal have tålmodighed.  

I kan nu starte installationen af programmet og besvar 

de spørgsmål der kommer på skærmen og  

husk at sætte programmet til dansk under opsætningen 

og husk at se hvor programmet bliver gemt.. 

 

9. Vi skal nu ind og finde programmet på vores computer.  

Når du nu starter programmet skal du have givet det 

administrations rettigheder. Ved at højre klikke med 

musen på programikonet og derefter på Kør som 

administrator.  

Derefter kan du starte programmet og give det lov til at 

gemme data i et bibliotek direkte under C: drevet hvis 

det er der du vil have det. 

Hvis du vil have mulighed for at starte programmet ude 

fra skrivebordet, og der ikke allerede er lavet en genvej. 

Så skal du igen finde programmet og højre klikke for 

derefter at klikke på Send til og vælg Skrivebord.  

 

10. Nu er programmet klar til at bruge, men vi skal lige have 

set om opsætningen er den samme som i vores BK6. 

Derfor starter vi BK7 op og se om det er på dansk ellers 

skift til dansk. Derefter gå ind under Filer og vælg 

Opsætning som nu skal være eller indstilles lige som det 

er i den gamle BK6. 

Ligeledes skal vi sikre os at indstillingerne under 

faneblad 1, 2, 3 er de samme som i BK6.  

afslut opsætningen med at trykke på Filer og Gem og 

luk. 

 

11. Nu skal vi til at konvertere det gamle BK6 til BK7. 

I programmet BK7 vælger vi i opstartssiden Filer og 

derefter Konvertere BK6 til BK7. 

Nu skal I være opmærksom på hvad det er I siger OK til i 

de enkelte winduer der kommer frem, det er vigtig at 

læse alt den tekst der vises på skærmen. 

 

12. Se lige hvor programmet er gemt og hvor data er gemt ? 

Se også om tekst, billeder og mediefiler et placeret 

rigtig. 


