
Installationsanvisning för IZArc 
Programmet hittar du om du startar TaxiAdmin och går till Support, Tillval. 
 
1.   När du startar installationen får du frågan om du tillåter att programmet gör 
      ändringar på datorn? Du måste klicka JA för att fortsätta. 
2.   Installationen startar. 
      Klicka Next 
3.   Acceptera licensvillkoren och klicka Next. 
4.   Klicka Next för att låta programmet installeras på förvalt ställe. 
5.   Programmet skapar en mapp i Startmenyn. Klicka Next. 
6.   Klicka Next utan att välja skrivbordsicon o.s.v. 
7.   Du får nu erbjudande om att också installera DriverScanner 2011. Detta är ett 
      program som kontrollerar om de finns drivrutiner i datorn som det finns nyare 
      version av och du kan välja att installera den senare versionen. 
      För att du skall kunna installera drivrutiner måste du köpa programmet. 
      Du avgör själv om du vill installera DriverScanner 2011. Själv väljer jag att klicka 
      i alternativet att inte göra det. Klicka Next efter att du gjort ditt val. 
8.   Klicka Install 
9.   Välj det språk som du vill ha i programmet och klicka OK. Om du väljer ett annat 
      språk än svenska (Swedish) så är det inte säkert att vi kan hjälpa dig i 
      programmet IZArc. 
10. Klicka OK för de förvalda filassociationerna. Gör bara ändringar om du är mycket 
      van datoranvändare. 
11. Programmets websida öppnar sig och du erbjuds att donera en summa till 
      programmakaren. Programmet är ett så kallat freeware och det är frivilligt att 
      betala för programmet. Bara stäng sidan när du vill gå vidare. 
12. Klicka Finish för att slutföra installationen. 
 

Så använder du IZArc 
 
När du högerklickar på en fil för att komprimera den, så får du upp en meny och högt 
upp i den menyn skall du hitta IZArc. Om du inte hittar den direkt efter en installation 
så behöver datorn förmodligen startas om först. 
 
Ställer du markören på IZArc så öppnas programmets meny till höger. 
Välj Lägg till i arkiv..  
Ändra arkivtyp till 7ZIP (.7z) 
Klicka sedan på Lägg till och komprimeringen startar. 
En ny fil skall nu finnas på samma ställe som originalfilen, med en filicon som ser ut 
som den härnedan. 
Denna filtyp accepteras, såvitt vi vet, av alla mailservrar. 
 
 
 
 
Om det står RAR i stället för 7z undertill, då har du glömt att ändra arkivtyp. Rar-filer 
stoppas av många mailservrar. 


