Vilken dator behövs till PigWin och WinPig?
Till PigWin går det bara att använda en dator med Windows 32‐bitars operativsystem. Dessutom behövs en cd‐läsare och
ett internminne på minst 2 GB. PigWin kan inte köras på en dator med 64‐bitars Windows, för övrigt fungerar alla nya
datorer med Windows som operativsystem.
Nya datorer har i allmänhet inte någon skrivarkontakt av äldre typ. Har man en gammal "nyckel" (bild A och B) kan den
bytas ut mot en usb‐nyckel (bild C och D). Byte av nyckel kostar 600 kronor plus moms. Kontakta PigWin Support för byte.
Bild 1. Olika typer av PigWin‐nycklar

Det nya programmet för produktionsuppföljning, WinPig, kommer att kunna köras på både 32‐bitars och 64‐bitarsdatorer
med Windows som operativsystem. Viktigt att tänka på är att internminnet, RAM, bör vara minst 2 GB.
WinPig Slakt börjar säljas den 1 mars 2011 och WinPig Sugg är beräknat att börja användas vid årsskiftet 2012/2013. För
att support och uppdateringar ska fungera bra kommer man att behöva Internet‐anslutning till sin WinPig‐dator.

Du som behöver byta din PigWin Sugg dator
För att datorn även ska gå att använda PigWin men även till framtidens WinPig ska den vara utrustad med:
 32‐bitars Windows operativsystem
 Cd‐läsare
 Tillräckligt stort internminne (minst 2 GB RAM)

För dig som bara ska köra WinPig Slakt gäller:
 32‐ eller 64‐bitars Windows operativsystem
 Cd‐läsare
 Tillräckligt stort internminne (minst 2 GB RAM)

Har du redan köpt dator?
Om du har köpt en ny dator och vill veta vilken typ av processor och vilken version av Windows operativsystem som är
installerat gör du så här:
Klicka på Start och därefter på Kontrollpanelen. I Kontrollpanelen klickar du på System och läser informationen på fliken
Allmänt och sedan under rubriken Dator. Där står bl.a. information om processor och RAM‐minne. Om du inte hittar någon
uppgift om att det är 64‐bitars operativsystem är det troligen 32‐bitars.
Om du redan köpt en dator till PigWin Sugg som har ett 64‐bitars Windows operativsystem är det möjligt att hos en
auktoriserad datafirma få hjälp att ominstallera din nya dator till ett 32‐bitars Windows operativsystem.

Frågor? Kontakta PigWin Support på telefon 018‐12 66 40 eller via e‐post till pigwin@svenskapig.se.
Webbadress: www.svenskapig.se. Vi som svarar för supporten är Petra Mattsson, Lina Hidås och Kerstin Annér.

