Indien U nog een oudere versie van Compustam heeft is het misschien aan te raden om een upgrade te doen
Indien U Compustam 2021 heeft aangeschaft is dit inclusief wekelijkse prestaties

Update naar 2020 download
release 9.13+
Stamboom gegevens exporteren Compustam 8 en 2021
(bijv. gekregen/vergegeven of gekochte/verkochte duivnen)

Als u meerde duiven wilt exporteren kunt U dat ook op duifcode doen zie onderstaand:

Tips en Truks
Compustam

1.

Open het menu-item Bestand daarna klikken op uitwisseling gegevens>
Exporteren stamboomgegevens.
Nieuw in vanaf Compustam 2018
Beste prestaties toevoegen aan
opmerkingen ook te gebruiken als U duiven Exporteert naar Compustam 8
TIP: Deze manier kunt U ook gebruiken
als een andere liefhebber duiven voor
U kweekt en Uw ringenserie gebruikt
deze liefhebber zet Uw ringenserie in
zijn Compustam versie op een aparte
duifcode. Via de optie Exporteren op
duifcode worden dan de duiven die
voor U gekweekt zijn opgeslagen. Belangrijk Als U op deze manier te werk
gaat dan de ringenserie niet invoeren in
Uw eigen Compustam Versie

Updates Compustam
via onze website
downloaden
Tabblad Updates

Compustam
en virusscanners
Uitgebreide handleiding
Compustam 2021
Als U een upgrade naar
Windows 10 wilt doen
update dan ook
Compustam naar de laatst
beschikbare versie.
Maak altijd eerst een
Back-up van Compustam
voordat U een upgrade
naar Windows 10 doet

Stamboom op een USB-stick Plaats eerst de USB-stick en wacht tot deze zichtbaar is. Let op:
zoek in de onderste balk uw USB-stick op nu kunt u de stamboom op de USB-stick zetten
2.
2a.

Als U een duif wilt Exporteren klikt U op de verrekijker en zoek de duif op.
Zie onderstaand .
Als U meerdere duiven wilt Exporteren gebruik dan de optie duifcode.
( U kunt alle duifcodes gebruiken die in Compustam aanwezig zijn)

Upgrade Compustam 8
naar Compustam 2021

Compuclub
Lossingsberichten

3.
4.
5.
6.

Zoek de duif op die U wilt Exporteren en klik dan op OK
Het ringnummer staat nu voor de verrekijker ( bovenste afbeelding)
Zorg ervoor dat de gegevens op de juiste locatie worden opgeslagen bijv. USBstick dit geldt ook als U op duifcode Exporteert
Klik op start schrijven, even opletten als U een duif doet gebruik de bovenste en
bij op duifcode de onderste codes gebruiken die U heeft gemaakt in Compustam)

Prestaties per email is gestopt en is vervangen door Compustam-Cloud
en werkt alleen met Compustam 2021
In de Compustam versies 8 en 2021 foutive landencodes wijzigen in Menu-item Duiven

Indien U nog een oudere versie van Compustam heeft is het misschien aan te raden om een upgrade te doen
Als U Compustam 2021 heeft aangeschaft is dit inclusief wekelijkse prestaties
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release 9.13+

Stamboom gegevens exporteren Compustam 8 en 2021
(bijv. gekregen/vergegeven of gekochte/verkochte duiven)

Tips en Truks
Compustam

Als u duiven wilt importeren kunt U dat ook op de volgende manier doen zie onderstaand:
1.

Open het menu-item Bestand daarna klikken op uitwisseling gegevens>Importe
ren stamboomgegevens..

Updates Compustam
via onze website
downloaden
Tabblad Updates

Compustam
en virusscanners

2. Klik op bladeren om naar de
locatie te gaan waar U de gegevens opgeslagen heeft.

TIP: Deze manier kunt U ook gebruiken
als een andere liefhebber duiven voor
U kweekt en Uw ringenserie gebruikt
deze liefhebber zet Uw ringenserie in
zijn Compustam versie op een aparte
duifcode. Via de optie Exporteren op
duifcode worden dan de duiven die
voor U gekweekt zijn opgeslagen. Belangrijk Als U op deze manier te werk
gaat dan de ringenserie niet invoeren in
Uw eigen Compustam versie

Uitgebreide handleiding
Compustam 2021
Als U een upgrade naar
Windows 10 wilt doen
update dan ook
Compustam naar de laatst
beschikbare versie.
Maak altijd eerst een
Back-up van Compustam
voordat U een upgrade
naar Windows 10 doet

Upgrade Compustam 8
naar Compustam 2021

Compuclub
Lossingsberichten

3. Klik stamboom.W60 aan en
klik op openen

4 . Klik op start lezen om de gegevens te importeren.

Prestaties per email is gestopt en is vervangen door Compustam-Cloud
en werkt alleen met Compustam 2021
in de Compustam versies 8 en 2021 foutive landencodes wijzigen in Menu-item Duiven

