
 

 

Installationshjälp! (För såväl nyinstallation som uppdateringar) 
  
Installationsprogrammet känner av om du har 32 eller 64-bitars Windows i din dator. 
 

Är det 32-bitars föreslår det att du installerar under C:\Program\ på hårddisken. 
 

Är det 64-bitars föreslår det att du installerar under C:\Program (x86) på hårddisken. 
 

I bägge fallen ovan behöver du bara klicka på knappen ”Nästa” under installationen! 
 

Under C:\Program\ eller C:\Program (x86) skapas de tre katalogerna nedan:   

Dek2000 som är en tom katalog. Under den skapas varje års programkatalog.  

   PB2013 dit vi kopierar alla programfiler (programkatalogen för det aktuella året). 

      DB2013 som alla dina deklarationer kommer att sparas i.   
 

Katalogstrukturen i en dator med 32-bitars Windows blir då: C:\Program\Dek2000\PB2013\DB2013, 

och i en dator med 64-bitars Windows blir den: C:\Program (x86)\Dek2000\PB2013\DB2013 
 

 

OBS! enligt många användare och egna tester fungerar det oklanderligt att installera direkt under C:\ 

både på datorer med 32 respektive 64-bitars Windows (alltså C:\Dek2000\PB2013\DB2013). 
 

Ytterligare info för båda ovanstående alternativen! 
Katalogen Dek2000 är inte ett måste och katalogen DB2013 behöver inte ligga under PB2013. 

Du kan t.ex. installera enligt följande C:\Program\PB2013 och sen ha din katalog för deklarationerna, 

DB2013, under t.ex. ”Mina dokument” eller annan plats du vill ha dem i. 
 

Du bör inte ändra vår standardinstallation om du inte är en van datoranvändare med tillräckliga kunskaper! 
 

Sökvägen till katalogen du vill spara deklarationerna i kan du behöva ange i programmets dialogruta. 

När du startat programmet väljer du i programmets meny ”Arkiv”- ”Grundinställningar”- ”Bibliotek” 

och anger katalogens sökväg, t.ex. C:\Program\Dek2000\PB2013\DB2013 (om den inte redan finns där). 

Här anger du även sökväg till katalogen för t.ex. föregående års deklarationer samt en del andra sökvägar 

som eventuellt kan vara aktuella för dig och din version av programmet.  

 

Uppdateringar.  När du hämtat hem en uppgradering av årets version letar installationsprogrammet 

själv upp den katalog där du installerat tidigare utgåvor av årets program och uppdaterar dessa filer. 

Dina redan gjorda deklarationer rör vi givetvis inte! 

 

Hur vet jag om jag har 32 eller 64-bitars Windows? 

Har du Windows 7 eller Windows Vista så klickar du på ”Dator” och sen ”Systemegenskaper”. 

Vid ”Systemtyp” står det om det är 32 eller 64-bitars operativsystem. 

Har du annan version av Windows vet du sannolikt vilken typ du har eftersom det då var ovanligt med 

annat än 32-bitars.    

 

Utskrifter. 
Om din nya dator har Windows7 eller Windos8 64-bitars så testa utskrifter från Exelent Skatt. 

I många fall måste man byta drivrutiner till skrivaren om man byter från 32-bitars till 64-bitars Windows. 

 

PS!  

Använder du denna information vid installation av program för annat beskattningsår än 2013 så måste du 

byta ut alla årtal i exemplen ovan mot årtalet på det taxeringsår programmet du ska installera avser. 
 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning! 

Hans och Eva-Britt Saxe 

Exelent Data HB 


