FSCLUB TIP & TRICK

►

TIP & TRICK :

[Foefjes en wetenswaardigheden, eventueel uitgelegd met voorbeelden.]

T&T 0106 # Little NavMap op andere PC

LEES EERST AANDACHTIG DOOR
Zorg dat uw PC's een VAST IP-Adres hebben. !!!!!!!!!!!!
Ik gebruik nu verder de afkorting LNM voor Little NavMap
Zorg er voor, dat u op uw PC en de andere PC / Laptop, dezelfde LNM hebt
geïnstalleerd. [zelfde versie dus]
•
•
•
•

Start uw Flight Simulator PC
Start uw Flight Simulator
Start uw LNM op deze zelfde PC
Wacht tot dat uw vliegtuig op LNM verschijnt, gebruik daarvoor eventueel de
buttons
en

•
•
•
•
•
•
•

Ga met uw verkenner naar de MAP waarin LNM staat.
Open deze MAP en open daarna de MAP Little Navconnect
Start nu als Administrator de file littlenavconnect.exe
U krijgt nu de LNM server in beeld.
Start nu uw LNM op de andere PC.
We gaan nu op de andere PC verder.
Kies in LNM voor het TABBLAD Gereedschappen

•
•

Klik op Flight Simulator Connection.
Het volgende scherm wordt geopend.

See next page
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•
•

Klik nu op het TABBLAD Remote / Netwerk.
Het volgende scherm wordt geopend.

•

Vul achter Hostnaam of IP-adres het IP-adres in van uw Flight Simulator PC.
[ bv 192.168.178.101 ]

•

Zet een

•

Klik op de button

bij Automatisch verbinden en klik daarna op de button Verbinden.

VEEL PLEZIER HIERMEE

See next page
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Om te zorgen dat uw DATABASE op beide PC's gelijk zijn kunt u het volgende
doen :
•

Open op uw Flight Simulator PC met uw verkenner de MAP
C:\Users\ [ gebruiker ] \AppData\Roaming\ ABarthel\little_navmap_db

TIP : Zorg er voor dat de Database onlangs is bijgewerkt. Dit moet na elke toevoeging of verwijdering van een Scenery.
•

Kopieer nu de volgende files naar een USB-Stickje :
little_navmap_fsx.sqlite
little_navmap_p3dv4.sqlite
little_navmap_xp11.sqlite
little_navmap_onlinedata.sqlite
little_navmap_track.sqlite

•

Open op de andere PC met uw verkenner de MAP
C:\Users\ [ gebruiker ] \AppData\Roaming\ ABarthel\little_navmap_db

•

en plak je bovenstaande files in deze MAP.

Informatie :
Nu zijn op beide PC's de informatie gelijk aan elkaar. Dit dus steeds herhalen na
een update van uw Database.
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