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Hej!
Sorry för en eventuell extra datorkostnad här, men det är sådan här som kan hända när hård och
mjukvaralämnats ouppdaterad år efter år:
Vi har fått in de nya datorerna nu och de är minst sagt tillfredsställande  plötsligt går det att arbeta ordentligt
vid sin arbetsdator. Jag har nu gått igenom och installerat nödvändigheter till min dator och funnit en viktig
grej med den dock som vi måste ta itu med.
En gång i månaden gör jag som bekant adresslistor som avgör vilka som ska få tidningen varje månad.
Dessa gör jag genom ett hemmabyggt program (egentligen två filter) som är tillverkade senast 2005  alltså
för minst tio år sedan på den tiden Rakel Chukri var redaktör på Lundagård.
Dessa filter är så kallade .fp5filer och anpassade för ett filhanteringsprogram som heter FileMaker. Den
versionen jag har på min gamla dator är FileMaker 6. I dag gäller FileMaker Pro 13. Det har hänt en del på tio
år.
Så till problemet:
Jag har hela FileMaker 6 från grunden på gamla datorn, men när jag kör över den till min nya dator visar det
sig att programmet inte funkar. Den måste köras via en PowerPCprocessor, men de har slutat tillverkas
sedan mycket länge.
Genom snirkliga omvägar med gamla trialversioner av gamla FileMakerprogram har jag lyckats konvertera
de gamla .fp5filerna till .fp12filer, så att de kan funka på en modern FileMaker Proversion. Men kan jag ha
en sådan?
Vad vi behöver ta ställning till:
Om jag ska fortsätta tillverka adresslistor behöver jag ett sätt att göra det på. Alternativen:
1. Jag fortsätter använda den gamla datorn och dess fungerande program. Problemet är att datorn är
evigheter gammal och har sina dagar räknade.
2. Vi köper in en uppdaterad version av FileMaker Pro 13, en licens, engångskostnad. Problemet: Licensen
kostar drygt 4000 kronor.
3. Jag får tag i FileMaker Pro på annat sätt, med riskerna det innebär.
4. Vi bygger upp ett nytt adressregister med nya koder. Problemet: Osäkert och troligen mycket högre
kostnad.
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