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Indledning 
Denne vejledning viser hvordan man opsætter programmet til at have data spredt på flere databaser. 
 
Formålet hermed er at kunne have f.eks. medlemsdata i en database der benyttes til 
medlemsrelaterede formål f.eks. kontigentopkrævning. 



Forudsætninger 
For at kunne køre multidatabase skal Kilometerpcen være version 2.3.11 eller højere. 
 
Tabellerne i de enkelte databaser skal tage udgangspunkt i en database med version 2022 eller 
højere. Se nedenfor hvordan man kontrollerer databaseversionen. 
 

Etablering af multidatabase 
Når det er kontrolleret at databasen med Kilometerpc data (typisk kmreg_ditroklubnavn.mdb) er 
opgraderet til nyeste version, kopieres tabelstruktur og evt. tabeldata over til den ønskede database 
(denønskededatabse.mdb). Dette gøres f.eks. i access ved at åbne den denønskededatabse.mdb og 
importere tabellen fra kmreg_ditroklubnavn.mdb. Dette kræver en fuld access version, eller 
anvendelse af andre værktøjer. Ikke illustreret og ikke en del af Kilometerpcen. BEMÆRK: 
Tabellerne skal kopieres, ikke flyttes. Det er nødvendigt at hoveddatabasen indeholder alle 
Kilometerpce tabeller aht. Opgradering. Se senere. 
 
Når data er på plads er det tid at fortælle Kilometerpcen om datas placering. 
 
Vælg ”Tilknyt database til enkelttabeller” i menuen. 

 
 
Billedet viser de enkelte tabeller og deres databasetilknytning: 



 
 
Marker den eller de ønskede tabeller og tryk på knappen ”Ret link for valgte”. En dialogboks giver 
nu mulighed for at udpege den ønskede database: 



 
 
Udpeg databasen og tryk enter. Billedet viser nu det ændrede link til tabellen. Bemærk at ændringen 
ikke endeligt gennemføres før billedet lukkes med ”OK” knappen. Lukkes bil ledet med fortryd sker 
der ingen ændringer i databasetilknytning. 
 



 
 
BEMÆRK: Centrale tabeller dvs. tur_tur, tur_medlem, regtur_tur, Regtur_medlem og årstal bør 
ikke flyttes fra hoveddatabasen. Hoveddatabasen er defineret som den hvori årstal tabellen ligger. 
 
 

Opgradering 
Ved opgradering af Kilometerpcen skal databasen gentilknyttes. Derved sker der automatisk en evt. 
opgradering af data databasen. 
 
Når denne opgradering er foretaget skal man manuelt (i access f.eks.) kontrollere om der er sket 
ændringer i tabelstrukturen for de tabeller der er flyttet ud, og manuelt etablere ændringer i 
tabelstrukturen i denønskededatabase.mdb. 
 
Derefter tilknyttes databasen til enkelttabeller som vist ovenfor. 
 
 



Sådan kontrolleres program og databaseversion 
Vælg ”Om Kilometerpcen” i menuen: 

 
 
Blandt oplysningerne der vises er programversion, databaseversion og sti til hoveddatabase. 

 
 
 
 


