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Instruktioner – Hämtning via Internet från 2016> 

 

1. Skriv ut denna sida innan nedladdning av programmet. Kan behövas vid installationen. 

 

2.Klicka på följande länk på hemsidan: Hämta zip-fil med digitalsystemet 

  

3. Välj Spara filen. En mapp, IBTSaljteknik.zip, läggs automatiskt på plats på 

Skrivbordet. 

 

4. Filen IBTSaljteknik.zip ska nu finns på ovan valda plats. 

 Starta uppackningsprogram genom att dubbelklicka på IBTSaljteknik.zip. 

 Dubbelklicka därefter på filen IBT Säljteknik och välj mainInstaller.exe 

 Ett meddelande begär Lösenord. Där anger Du det lösenord Du fått från oss. 

 

5. På Skrivbordet: Du måste nu flytta mappen IBTSaljteknik.zip, till Papperskorgen. 

Du skall då ha en mapp kvar, IBT_Saljteknik. 

 

6. På Skrivbordet: 

Du uppmanas nu att extrahera filer till Skrivbordet, godkänn detta. Öppna därefter 

mappen IBTSaljteknik som ligger på skrivbordet. 

 Du ser då en ny mapp, IBT Säljteknik – öppna den. 

 Dubbelklicka på filen mainInstaller.exe  (OBS! det kan komma upp ett fönster 

som inte vill godkänna  installationen, välj då INFORMATION och därefter KÖR 

ÄNDÅ eller avbryt. Detta beror på att avsändaren anses vara okänd) 

 

7. Du ser nu ett runt fönster på svart botten och med två val: 

A. Installera Quick Time. Om Du vet att Du redan har detta program installerat så 

väljer Du att installera B. Om Du är osäker så installerar Du först A. (OBS! Om Du redan 

har Quick Time installerad, och det är en nyare version, så meddelas detta i ett fönster 

och Du avbryter då installationen av A och går vidare till B). 

B. Installera Pyramiden 2. Du följer instruktionerna genom att löpande godkänna. 

 

8. När installationen/installationerna är klara klickar Du på ikonen ”Ut”. (Pekaren ändrar 

till en ”hand” när Du lägger pekaren över ikonen.) 

 

9. På Skrivbordet: Du öppnar IBTSaljteknik och sedan IBT Säljteknik och 

_IBTServer. 

 Kopiera mappen IBTServerFolder. 

 Välj Den här datorn och enhet C:. Lägg pekaren i C: och högerklicka med 

musen samt välj Klistra in. 

 

10. Stäng alla mappar Du öppnat och gå till Skrivbordet. 

 

11. På Skrivbordet: Flytta mappen IBT_Saljteknik till Papperskorgen. 

 

12. På Skrivbordet: Klicka på genvägen Pyramiden 2 så öppnas programfönstret och Du 

kan börja träningen genom att välja ämnesområden. Du måste kunna höra ljud samt 

spela in ljud, vilket kan behövas justeras i din dator. (Följ datorleverantörens 

instruktioner). 

 

Vi rekommenderar att Du använder ett headset med mikrofon. 


