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Kopiere og flytte med LIVA 

Der er tre handlinger, der er vigtige for at du kan holde styr på din LIVA og være sikker på at 

hun fungerer. 

Det er 

1. Kopiering af LIVA fra et USB-stick til en pc. Det skal kun gøres én gang, hvis du altid 

bruger den samme pc. Hvis du ofte skifter pc, skal du udføre pkt. 1, hver gang du 

begynder arbejdet med LIVA og udføre pkt. 3, hver gang du er færdig med at 

arbejde med LIVA. 

2. Omdøbning af LIVA med navnet på din arbejdsplads. Skal gøres første gang du 

arbejder med LIVA. 

3. Kopiering af LIVA fra en pc til USB-stick. Det skal du gøre, hvis du har arbejdet med 

LIVA på en pc, der ikke er din egen, eller hvis du i det daglige arbejder på vekslende 

pc’er. 

I de følgende eksempler bruges ”Skrivebordet” som det sted, du kopierer LIVA ind på 

fra USB-stick’et. 

 I eksemplet bruges LIVA om den fil, der skal kopieres. Alt efter hvordan installationen 

er gået (se installationsvejledningen), kan det i stedet være LIVA_32 eller LIVA_64, der 

skal kopieres. 

 

1. Kopier fra USB til pc (Skrivebordet) 

Åbn Stifinder. Du kan evt. gøre det på følgende måde: 

Klik på Startknappen nederst i venstre hjørne af skærmen:  

Skriv Stifinder i søgefeltet og tast <Retur>  

 

I Stifinder finder du USB stikket. Det er gerne E-drevet, men kan også være D-drev. 
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Klik på E:, så du kan se filerne. Højreklik på LIVA og vælg Kopier. 

Klik på Skrivebord øverst i Stifinder 

 

Højreklik i et tomt område i højre side af skærmbilledet 

 

 

Vælg Sæt ind 

For at undgå misforståelser, mens du arbejder: Fjern USB-stikket fra pc’en. 

 

2. Omdøb LIVA 

Find LIVA på Skrivebordet 

Højreklik på LIVA. Vælg Omdøb. 

Giv hende et nyt navn. F.eks. LIVA Bryggergården 

Tast <retur> 

Start LIVA ved at dobbeltklikke på LIVA Bryggergåden 
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3. Kopier LIVA fra Skrivebord til USB-stick 

Du skal bare gøre det omvendte af, hvad du skulle gøre under punkt 1.  

Sæt USB-sticket i pc’en. 

Dvs find LIVA Bryggergården på Skrivebordet, højreklik og vælg kopier. (Det er bl.a. nu, at 

det er vigtigt, at filen ikke bare hedder LIVA). 

Åbn USB-sticket i Stifinder, højreklik og vælg Sæt ind. 

Du har nu både en tom LIVA og en LIVA Bryggergården på dit USB-stik. 

Når du er sikker på, at operationen lykkedes, bør du slette LIVA Bryggergården på 

Skrivebordet. 


