
DISGEN 2018
Föreningen för datorhjälp i släktforskningen



Hämta, installera disgen 2018
och avinstallera disgen 2016

Om du har använt disgen 2016 tidigare 
bör du göra en säkerhetskopia först för 

säkerhets skull.



I denna handledning visar jag hur du 
kan hämta ner Disgen2018 och 

prova den i 30 dagar utan att betala. 
Du kan senare betala medlemsavgift 
och licensavgift om du inte har gjort 

det tidigare.



Om du har använt Disgen 2016 
kommer jag att föreslå att du under 

installationen av Disgen2018 
avinstallerar Disgen2016, du 
kommer inte att tappa data. 



Gå till dis.se

Klicka här



• Längre ner på sidan står det om nyheterna i 
disgen 2018





• Om du har ett petigt antivirusprogram så kan det protestera. 



Om du redan har disgen 2016 får du 
denna fråga



• Observera att om du redan har 
Dokument\Disgen\Datamapp så ändras inte den.













• Om du har använt disgen2016 får du denna fråga. 





Om du inte har använt disgen2016 
får du en tom datamapp.

Här skapar du din 
första person.



När du avslutar programmet



Priser

• 100 kr uppgradering från Disgen 2016
• 180 kr medlemskap i DIS (gratis Dis-Nord första 

året)
• 255 kr DIS + Dis-Nord
• 750 kr Disgen 2018 med gratis uppdatering eller 

uppdateringar till låg kostnad vid obrutet 
medlemskap

dis.se



Föreningen DIS

• Disbyt databas med 37 miljoner poster   70 % av 
Sveriges historiska befolkning

• Dispos genvägar till källor
• Disgen Sveriges mest spridda program 15 000 

användare. Med kostnadsfri support.
• Diskulogen, tidning som utkommer 4 gånger per år.
• Dis-Nord, regionförening
• Historiska kartor m.m.   m.m.

dis.se



Om du inte är medlem, bör du bli 
det, gå in på  dis.se och följ 

instruktionerna



Skaffa licensnyckel om du inte har gjort 
det. Gå in i programmet disgen och 

välj Hjälp, Köp Disgen ….





Du bör ha fått ett medlemsnummer



Du får ett mail med licensnyckel



Aktivera licensen





Färdigt

Om du hittar fel i instruktionen ovan eller har 
synpunkter så är det bra om du skriver till mig.

Lars Hällstig
larshallstig@gmail.com

mailto:larshallstig@gmail.com

