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Resume 
Dette er installationsvejledningen til InfoShares program isEA – EjendomsAdministration. Der 

findes en særskilt vejledning vedrørende brug af programmet. 

Forudsætninger 
Program skal hentes, installeres og køres på en PC med Windows. Når programmet er installeret 

kan det benyttes fra andre Windows PCer, fra Mac, iPads eller Android tablets. Se mere herom 

på hjemmesiden. 

Levering 
Program og diverse hjælpefiler leveres i form af et installationsprogram som kan hentes på 

programmets hjemmeside: www.infoshare.dk/isea under menupunktet Demo 

Når du har hentet installationsprogrammet (Download / Gem) ned på din PC starter du 

installationsprogrammet, som opretter en mappe (der foreslås c:\isea, men du kan selv vælge 

noget andet, hvis det passer bedre), indlæser programmet og opretter genveje i menuen til start 

af program og til afinstallation. Programmet vil nu være klar til brug i demo-udgave. 

Køb 
Demoudgaven ændres til fuld udgave ved indtastning af en licenskode, som købes hos InfoShare, 

fx ved elektronisk bestilling på hjemmesiden. Licenskoden udstedes til eet bestemt 

foreningsnavn, som derefter ikke kan ændres uden køb af ny licenskode. 

Der er mulighed for rabat hvis én forening anskaffer flere licenser til flere afdelinger (Se priser 

på hjemmesiden). Én licens gælder til brug af flere PC’er, så længe disse blot befinder sig på det 

samme lokalnetværk (LAN) med kun én isEA database og til brug af den forening eller afdeling 

som licensen er udstedt til. 

Installation til samtidig brug fra flere PCer 
For at flere PC’er samtidigt skal kunne arbejde i den samme database, skal databasen ligge i en 

delt mappe. Det kan være på en server eller det kan være på en af PC’erne, som i denne 

sammenhæng fungerer som server. 

Hvis dine PCer fx har en delt mappe, som er oprettet på alle PC’er som drev Z: kan du ændre den 

oprindelige installation på c:\isea til en flerbruger-installation med to hurtige handlinger: 

1: Flyt eller kopier mappen isea fra C: til Z: 

2: Opret en genvej på hver PC til start af programmet ved at åbne mappen Z:\isea og højreklikke 

på isEA.exe programfilen og vælge Send til … Skrivebord (opret genvej). 

Det er det hele. 
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Sikkerhed 
PCer og harddiske går i stykker. Før eller siden. Du skal derfor sørge for at isEA program og 

database sikkerhedskopieres med jævne mellemrum. Det skal du selvfølgelig med alt hvad du 

har på din PC, så du har måske allerede en rutine for det. Ellers foreslår vi at du anskaffer en 

ekstern harddisk og enten benytter det sikkerhedskopieringsprogram, der følger med eller 

kontakter InfoShare for forslag til kopieringsprogram. 

Forside og logo 
Baggrunden på programmets forside er nydelig, men du kan skifte den ud til din helt egen 

baggrund: I installationsmappen finder du filen forside.jpg – skift den ud med din egen fil med 

samme navn. 

Breve udskrives med logo øverst på siden. Dette logo kan du udskifte til dit eget logo: I 

installationsmappen finder du filen logo.bmp – skift den blot ud med din egen logo.bmp fil. 

For begge fil-udskiftninger gælder det, at det er en god idé at udskifte med billeder i samme 

størrelse. Eller i hvert fald samme forhold mellem bredde og højde, men det er let at 

eksperimentere med Windows indbyggede Paint program indtil man er tilfreds. 

Drift og nødvendigt hardware 
isEA kan køre på en almindelig Windows PC. Hvis ikke du har det, så kan InfoShare levere en 

egnet PC (fx startende ved 800 kr + moms for en brugt PC). Ligesom vi også kan levere printere, 

eksterne harddiske m.v.  

Brug fra iPad, Mac og PCer udenfor kontoret 
Vi anbefaler brug af programmer fra LogMeIn. Der er mere information herom på vores 

hjemmeside.  Licensen dækker også denne anvendelse. LogMeIn til iPad og Android tablets 

købes særskilt. 

Gratis hjælp til installation 
Licensprisen er incl. gratis installationshjælp via telefon eller e-mail fra InfoShare. Kontakt os på 

tlf 38 80 60 10 eller e-mail support@infoshare.dk.  
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