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Indledning 
Denne vejledning viser hvordan man opretter og tilknytter en ny database. 
 
Dette er det første man skal gøre når man har undersøgt demonstrationsdatabasen grundigt og gerne 
vil igang med at lægge egne klubdata ind. 
 
Først skal der nogle enkelte begreber på plads. 
 
Kilometerpcen er lavet i database systemet Access fra Microsoft. Det betyder at programmet 
bliver leveret som en Access database med filtypen .mdb. 
 
For at give mulighed for at selve programmet kan opgraderes uden at det får betydning for de data 
der er tastet ind, er Kilometerpcen imidlertid delt i to databaser.  
Den ene database indeholder selve programmet og hedder altid ”kmreg.mdb”.  
Den anden indeholder alle data og kan hedde hvad som helst. Kilometerpcen bliver leveret med to 
databaser: 

• Kmreg_demo.mdb som indeholder demo data så man kan få en ide om programmets 
indhold og muligheder 

• Kmreg_tom.mdb som er en ”næsten” tom database der er beregnet til at bygge videre på. 
 
NB! Ved opgraderinger leveres igen kmreg_demo.mdb og kmreg_tom.mdb. Derfor er det vigtigt at 
jeres klubdatabase ikke hedder et af de to navne for så vil data blive overskrevet ved opgradering af 
programmet. 
 
Med disse begreber på plads kan du nu gå i gang med at oprette en database til dine klubdata. 



Start med at finde kopiere og omdøbe kmreg_tom.mdb 
Databasen kmreg_tom.mdb findes i underbiblioteket ”data” i det bibliotek du har installeret 
Kilometerpcen i. Som standard er det c:\programmer\kmreg. 

 
 
Kopier kmreg_tom.mdb 

 
 
Omdøb kopien til noget der er sigende for din klub, noget med navnet. 



 
 



Start Kilometerpcen og tilknyt database 
Start Kilometerpcen fra Windows start menu. 
Det skulle gerne se nogenlune sådan ud: 

 
 
Derfor vælges programpunktet ”Tilknyt database” i menuen 

 
 
Når programpunktet vælges minder Kilometerpcen lige om hvad det er du skal gøre 



 
 
Find frem til din nye database, og vælg den. 

 
 
Oplysningerne om rosæsoner er forældede i den tomme database. Derfor kommer Kilometerpcen 
med en meddelelse om at du skal rette sæsonoplysninger. 

 
 



Ret sæsonoplysninger 
Sæsonoplysninger findes i menuen under programpunktet ”Sæsonoplysninger”  

 
 
Programmet viser en oversigt over eksisterende sæsonoplysninger. Oplysninger om en ny sæson 
kan tastes ind ved at trykke på ”Ny” . 



 
 
Nu kommer et billede med et tomt roår frem. Udfyld nu med relevante oplysninger. 

 
 
Det kunne f.eks. se sådan ud. Tryk ”OK” når du er klar. 



 
 
Nu kommer du tilbage til oversigten og kan se dit nye roår. 

 
 
Den tomme database er nu klar til at blive fyldt med data. 


