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Prenumeration 
• För att kunna använda BaraTrav behöver du en prenumeration eller en DEMO-kod.  

o Prenumeration skapar du på BaraTrav.se.  

▪ Du behöver registrera namn och adressuppgifter samt e-post-adress 

o DEMO-kod skapar du direkt i programmet 

▪ Du behöver registrera en e-post-adress 

▪ DEMO-versionen är gratis men du kan inte skapa spelfiler för ett system som är ett 

DEMO-system 

• När du registrerar dig för prenumeration behöver du också registrera dina uppgifter för betalning. 

o Alla betalningsuppgifter behandlas med högsta säkerhet av betalföretaget Stripe 

o Inga betalningsuppgifter sparas av BaraTrav.se utan de är säkrade hos Stripe.com 

• När din prenumeration är registrerad, kan du hitta din prenumerationskod på ditt konto hos 

BaraTrav.se. Du hittar den under ”Prenumerationer” under rubriken Medlemskap. I exemplet nedan 

är det texten mp-sub-5fbe224e931bb. 

o Har du en demo-kod sker all kommunikation gällande denna via e-post 

• Prenumerationskoden är viktig. Det är den du skall ange när du installerar programmet 
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Pausa Prenumeration 
• Du kan pausa din prenumeration via ditt konto hos BaraTrav.se 

o Logga in på ditt konto och gå till prenumerationer.   

o Välj ”Pausa” för den prenumeration du vill avbryta. 

• Pausa och Avbryta prenumeration har samma effekt med den skillnaden att om du pausar behöver 

du inte ange betalningsuppgifter igen om du skulle vilja återuppta din prenumeration 

Återuppta Prenumeration 
• Om du har en pausad prenumeration kan du återuppta den själv via BaraTrav.se 

o Logga in på ditt konto och gå till prenumerationer.   

o Välj ”Återuppta” för den prenumeration du vill avbryta. 

Byta Prenumeration 
• Om du har en pågående prenumeration kan du byta den själv via BaraTrav.se 

o Logga in på ditt konto och gå till prenumerationer.   

o Välj ”Byt prenum” för den prenumeration du vill byta. 

• Välj den prenumeration du vill byta till ur den lista som visas 

 

Avsluta Prenumeration 
• Vill du avsluta din prenumeration gör du det själv på ditt konto.  

o Logga in på ditt konto och gå till prenumerationer.   

o Välj ”Avsluta” för den prenumeration du vill avbryta. 
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Installation 
Installationen av BaraTrav är enkel. Följ nedanstående steg-för-steg-instruktion. 

Vi rekommenderar webbläsaren Chrome för enklast möjliga installation 

(En video för installation via Chrome finns på BaraTrav Youtube-kanal 

https://www.youtube.com/watch?v=zEpSIPrbyVM  ) 

1. Logga in på ditt konto hos baratrav.se 

2. Gå till sidan för ”Nedladdning” genom att klicka på knappen 

 

3. På sidan för nedladdning hittar du en knapp för att ladda ned installationsprogrammet. 

• Det är samma installationsfil för både Premium, Bas och DEMO 

 

4. När du trycker på knappen ”Ladda ned BaraTrav” laddas installationsprogrammet ned.  

5. Därefter behöver du köra installationsprogrammet. Vi visar här hur du gör om du använder någon 

av webbläsarna Google Chrome eller Microsoft Edge 

• Google Chrome 

• Installationsprogrammet laddas ned av webbläsaren 

• Chrome visar filen längst ned till vänster i fönstret 

 

• Klicka på den lilla pilen och välj ”öppna” för att starta installationen 

https://www.youtube.com/watch?v=zEpSIPrbyVM
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• Edge 

• Klicka på ”⚫⚫⚫” = More actions om Edge blockerar nedladdningen 

 

• Välj sedan ”Keep” (”Behåll”) och sedan ”Keep anyway”(”Behåll ändå”) för att starta 

nedladdningen 

 

• Välj slutligen ”Open file” (”Öppna fil”), för att starta installationen 

 

6. Installationsprogrammet startas och du får en fråga om du vill installera programmet. 

• I detta läge kan eventuellt ditt antivirusprogram temporärt förhindra installationen 

• Om antivirusprogrammet temporärt förhindrar installationen, se vidare under 

stycket ”Stöd vid installation” längre ned i denna manual för att komma vidare. 

7. Utgivare skall vara Born Bowler IT Stockholm 
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8. Klicka på ”Installera” 

 

9. Programmet installeras och startas. 

• Om du i detta läge får en fråga från Windows SmartScreen så behöver du 

• Klicka på ”Mer Information” 

• Nu visas alternativet ”Kör ändå” – Klicka på den knappen 
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10. När programmets har startat upp behöver du ange din prenumerationskod 

 

11. Du kan skriva in koden i fältet men klart enklast är att kopiera den från webbläsaren (se 

Prenumeration) och klistra in den i fältet i programmet. 

• Som alternativ kan du hämta koden med hjälp av den e-post-adress du har registrerat dig 

med. 

• Klicka i sådana fall på OK 

• Meddelande ges om att koden inte är aktiv 

1.  
• Fråga om du vill hämta kod med 

1.  
• Dialog för att ange den epost-adress du använde vid registrering 

1.  
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12.  
13. När du har klistrat in koden klickar du på OK 

14. Klicka på OK 

15. Om koden är korrekt och kopplad till en aktiv prenumeration kommer programmet att ladda ned 

startlistor och du är redo att spela. 

16. Om du vill koppla en viss dator till din prenumeration använder du Meny-BT  

• Välj ”Prenumerationskod” 

 

• Se till att rätt prenumerationskod från ”Mitt konto” på BaraTrav.se är angiven i dialogen och 

klicka på OK 

 

• Om startlistor laddas ned så är nu denna dator kopplad till din prenumeration 

• OBS! Du kan endast ha en dator åt gången kopplad till din prenumeration 
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Stöd vid installation 
• Antivirus 

o Det finns väldigt många olika antivirusprogram på marknaden och vi kan inte här redovisa 

vilka specifika åtgärder du behöver vidta för just det program du använder. 

o BaraTrav support svarar alltid på dina frågor om installation.  

▪ Skicka mail till support@baratrav.se vid behov 

o Generellt gäller att ditt antivirusprogram meddelar att en fil har blivit blockerad från att 

köras 

o Du behöver i det läget ge din tillåtelse till att filen körs på din dator 

o När du gett din tillåtelse så kan installationen fortsätta 

o Den fil som programmet frågar om du vill tillåta har en tämligen kryptiskt sökväg. 

 

Programmet startar inte efter uppdatering 
o I undantagsfall har det hänt att programmet inte startar efter en uppdatering 

o I den situationen behöver du vidta följande åtgärder 

o OBS! Nedanstående åtgärder gör att samtliga program som använder sig av ClickOnce som 

installationsmetod kommer att avinstalleras. Det är inte jättevanligt att det finns andra 

program, men om det skulle vara så, behöver du vid behov installera även dessa på nytt 

▪ Öppna utforskaren på din dator 

▪ Gå till mappen C:\Users\Henrik\AppData\Local\Apps där du ersätter ”Henrik” med 

ditt eget användarnamn 

▪ Ta bort hela mappen som heter 2.0 

▪ Installera BaraTravPlus på nytt enligt instruktioner i denna manual. 

 

 

  

mailto:support@baratrav.se
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Avinstallation 
 

1. Sök efter BaraTrav eller BaraTravPlus i Startmenyn 

 

2. Högerklicka på ikonen 

 

3. Kontrollpanelen för att lägga till och ändra program öppnas  

4. Leta reda på BaraTrav i listan och klicka på BaraTrav 

 

5. Klicka på Avinstallera/ändra 
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6. Klicka på OK i dialogen som öppnas 

 

7. BaraTrav är nu avinstallerat 


