VirtuChat Information...
Velkommen til VirtuChat...
Hvis du har lyst til at opleve et PC computer spil i den gode gamle stil, så skal du gå
videre herfra og følge disse step:
Step 1: Er VirtuChat spillet noget for mig og hvad sker der derinde?
Det får du svar på ved hente de 3 nedenstående PDF bøger..

Her kan du hente de uundværlige VirtuChat bøger. En bogsamling som guider dig
igennem VirtuChats store verden.

http://www.virtuchat.dk/Bogen.pdf
http://www.virtuchat.dk/Bogen2.pdf
http://www.virtuchat.dk/Bogen3.pdf

*************************************************

Få endnu mere at vide, hent de næste PDF filer..

Varehuset hvor du kan 'købe' ting og sager.

Det store VirtuChat katalog ...
http://www.virtuchat.dk/Catalog2013.pdf

Restaurant i Varehuset.

Om hvordan du bruger vores handels, opgave og info system.
http://www.virtuchat.dk/Usefull_InfoDK.pdf

Hvad med at indrette dit eget hus?

Her er en link hvor du kan se hvordan man gør:

http://virtuchat.dk/HouseEditor/Hus_dan.pdf
Kan min computer køre VirtuChatten tilfredsstillende?
Vi anbefaler, at din computer har en Dual-core processor på mindst 1GHz. Et godt
grafikkort, mindst 4 Gb. RAM og en Internet ADSL forbindelse. Operativ System:
XP, Vista, Win7 eller Win8.
Disse krav opfyldes af de fleste computere du kan købe i dag. Men ellers kan man jo
bare prøve, måske er din nuværende computer god nok.
Hvis du vil have besøg af andre i dit eventuelt kommende hus, så skal du huske at
åbne for 'Port 29500' i din Router.
Step 2: Download VirtuChatten og foretag en registrering...
Men husk på....
Denne version er en Beta version, hvilket vil sige at versionen ikke er færdig udviklet
endnu. Derfor vil den løbende blive udvidet med flere forskellige ting, udvidet med
muligheder, personer, køretøjer, huse, nye zoner og meget andet.
Hvis du opdager fejl eller har problemer i spillet, venligst rapporter til os i vores
forum. http://www.virtuchat.dk/Forums/
Herfra kan du downloade den seneste version af VirtuChatten:

http://www.virtuchat.com/filer/VirtuChatBeta.zip
Download f.eks. til desktop-en (skrivebordet).

Foretag registrering:
http://www.virtuchat.dk/Reg/kontakt_os.html
Du vil modtage en Mail bekræftigelse på din registrering fra VirtuChat.
Registreringer der ikke er udfyldt korrekt, udfyldt 'for sjov' med urealistiske data eller
ligner spam, vil ikke blive besvaret..
*** Husk du skal have modtaget denne bekræftigelse før du kan logge ind. ***
Step 3: Hvordan installerer du VirtuChaten ?
Du kan uden problemer installerer VirtuChatten også før du har modtaget
bekræftigelsen fra os, men du kan endnu ikke logge ind.
Åben ZIP-Icon-et på 'Skrivebordet', klik på (start) 'Setup programmet' og følg de
instrukser som gives. Hvis du har Vista, Win7 eller Win8, så anbefaler vi at du lægger
VirtuChatten i mappen 'Saved Games (Gemte Spil)', her kan du nemlig slippe for
'Windows lidt underlige kontrol og rettigheds system'.
Fortæl dit 'Anti-Virus Program', at 'virtuchat.exe' er ufarlig. VIGTIGT: Indstil det til
at køre som 'Administrator' og luk unødige programmer som kører samtidig ned, så
får du bedst mulige 'FPS-er' (billeder / sek.) i dit game.
Start VirtuChatten på det nyoprettede Icon på skrivebordet og du er klar til at logge
ind, når bekræftigelses Mailen er modtaget.
Step 4: Login til VirtuChaten

Indskriv dit valgte brugernavn (Account Name) og Password, tryk på 'Login' og du er
på vej. Tag undervejs et kig på 'News', her kan du læse om de sidste nye tiltag.
Vi anbefaler at du inden har læst og følger beskrivelsen i den første VirtuChat bog,
den vil hjælpe dig godt igang med den første start.
Husk du skal have Internetet tilsluttet før du kan logge ind..

Hvis der er 2 eller flere VirtuChat brugere på samme
computer:
Så skal hver bruger have sin egen komplete installation af VirtuChatten og hver sin
registrering. Login sker på helt normal vis, dog kan der kun være én bruger aktiv af
gangen.
Installation af en ny bruger kan også ske ved simpel kopiering af den i forvejen
eksisterende VirtuChat. Der kan opstå lidt 'tøjproblemer' i starten indtil den ny
oprettede bruger har fået købt sit eget tøj.

Nyttige links:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
http://www.virtuchat.com/ or http://www.virtuchat.dk/
http://www.virtuchat.dk/Forums/
https://www.facebook.com/groups/153479649278/
Du er velkommen til at skrive direkte til 'Game Master' Sørensen med spørgsmål.

sorensen@virtuchat.com
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Du kan uden problemer slette ZIP-filen fra din Desktop, efter installationen.
******
PS: Hvis i er flere der vil game sammen, så er det en god ide at bruge 'TeamSpeak'
eller 'Skype'.

