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Installera WinPig.NetSetup.exe 
Följ anvisningarna nedan för att installera WinPig på din dator. Du måste först ha installerat SQL Server och 
Sentinel Protection. 

 
1.Denna bild visas när du hämtat installationsfilen 
och valt att köra installationen, klicka på Nästa. 

 
2.Låt den förvalda installationsplatsen stå kvar och 
klicka på Nästa. 

 
3. Kontrollera att alternativet Alla är förbockat, 
samt PigVision: Skapa ikon på skrivbordet. Klicka 
sedan på Nästa. 

 
4. AgroVision PigVision ska vara förbockat, samt 
TeamViewer. De hämtade installationerna ska sparas 
permanent. Klicka på Nästa. 
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5. Välj Installera för att påbörja installationen av 
valda komponenter. 

 
6. Installationen löper nu på, det tar några minuter. 

 
7.När installationen har avslutats ska du sätta i 
WinPig-nyckeln i datorn. Gör det innan du klickar 
Slutför. Eventuellt blir du ombedd att starta om 
datorn. 

 
 

 
 

 
8.Vänta på att nyckeln har registrerats ordentligt. 
Meddelanden kan visas längst ner till höger på 
skärmen.  
 

 
9. Glömmer man att sätta i nyckeln innan 
programmet startas får man ett felmeddelande. Sätt 
i nyckeln, vänta tills den registreras och tryck OK. 
Programmet startas, det kan ta en stund. 

 
10. Välj svenskt språk, klicka på Nästa.  
 
 



 

2018-06-01   
Sida 3 av 3 

 

 
11. Välj land Sverige samt aktuell besättningstyp. 
Suggor – om du har smågrisproduktion med inköpt 
rekrytering  
Avel – om du har smågrisproduktion med egen 
rekrytering Slaktgrisar – om du har slakt-
grisproduktion  
Har du integrerad produktion väljer du alternativet 
Suggor eller Avel beroende på om du har egen 
rekrytering eller ej. 
 

 
12. Läs och acceptera licensavtalet  

 
13. Läs och acceptera 

 
Programmet importerar layouter och språk. Detta 
tar en stund. 

 
Så här kan det se ut i WinPig när programmet startat. Vilka ikoner som visas på programytan beror på vilken 
typ av besättning du har. Det är viktigt att sedan skapa en ny besättning med eget besättningsnamn, detta 
görs under Generellt – Besättning.  

 


