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Log4OM	  Snelstart	  

Eerste set-up van Log4OM:	  

Installatie
Zorg ervoor dat Log4om wordt geïnstalleerd met Windows beheerdersrechten, als 
administrator , zodat alle programmafuncties kunnen worden benut.

1 lokaliseer de snelkoppeling (ikoontje) op het bureaublad	  
2 Klik met recht en kies voor uitvoeren als administrator
3 Als het	  UAC bericht verschijnt,	  doe dan een van het volgende:	  

• Als je bent ingelogd als standaard gebruiker,	  of	  wanneer UAC	  is
geconfigureerd	  om altijd referenties te vereisen, geef dan de juist 
beheersrechten op en klik op OK.

• Als je bent ingelogd als administrator en	  UAC	  is	  niet geconfigureerd
om altijd referenties te vragen,	  klik op Yes	  om het programma te
starten.

Eerst set-up stappen	  

1. Vul alle velden zoveel mogelijk in bij	  “Options/Station	  Info	  tab”
2. Wees er zeker van dat er een database is aangemaakt, zie deze handleiding bij

“Begin met een nieuw logboek”
3. Vul zoveel als mogelijk in, in de overige velden en tabs

Zonder stap 1 en 2 is het niet mogelijk	  LOG4OM te gebruiken	  

Geselecteerde configuratie	  
Na het installeren van het programma, start het programma.	  Het eerste scherm is het set-
up-scherm.	  Klik	  op	  de	  ‘	  Selected	  Config’	  tab	  en	  wees er zeker van	  dat informatie 
noodzakelijk	  voor elke	  tab	  compleet is,	  en dat de data correct is.

Bij het eerste gebruik is de getoonde configuratie ‘New	  Configuration	  (Active)’.	  	  Om de 
naam van de configuratie te veranderen ga je naar de tab "Station info" en geef je bij 
"profile description" de nieuwe naam op.



Station	  Info	  –	  Als de informatie in deze tab oncompleet is, zal het programma 
niet werken
De	  “Profile	  description”	  toont	  ‘New	  Configuration’.	  Dit kan naar wens worden 
veranderd, bijvoorbeeld in een call of de naam van een evenement.	  

Voer de juiste gegevens in, met inbegrip van de call (verplicht) plus alle andere 
relevante informatie.

Uitleg van de diverse Callsign velden.	  
Het ADIF systeem biedt ondersteuning voor meerdere roepnamen waarin de exacte 
details van het station, de bedienaar en eigenaar te definiëren:

STATION	  CALLSIGN,	  dit is de CALL	  waarmee men  in de lucht is.	  
Bijvoorbeeld een special event call ter gelegenheid van een bepaalde 
gebeurtenis, bijvoorbeel PA125VVG	  
OPERATOR	  CALLSIGN	  dit is de	  CALL	  van de	  persoon die die	  het station bedient.	  De call 
van het evenement is bijvoorbeeld PA125VVG maar de operator is PD6ARP

OWNER	  CALLSIGN	  is	  de	  call van de beheerder van het station.
Bijvoorbeeld PD6ARP zit thuis bij PA6EER, gebruikt zijn station en gebruikt de evenements 
call PA125VVG. De OWNER CALLSIGN is dan PA6EER. Dit veld wordt zelden gebruikt.

Een mogelijk scenario met gebruik van bovenstaande velden.	  
STATION	  CALLSIGN:	  PA125VVG	  (Special	  event	  station	  ter gelegenheid van 125e sterfdag van 
Vincent van Gogh )	  
OPERATOR	  CALLSIGN:	  PA6ABC	  (De call	  van de bedienaar van het station)	  
OWNER	  CALLSIGN:	  PA6XYZ	  (Uitzending komt uit de radioshack van PA6XYZ)

Wees er zeker van de het juiste land is ingevuld,	  anders zullen er fouten 
ontstaan in het logboek!	  



Cat	  en	  Cluster	  
Is een verbinding met een radio nodig ga dan naar het tabblad CAT & Cluster en kies 
de gewenste opties. Met deze opties kan de software de frequentie en mode  van de 
radio lezen.
Kies in	  de ‘CAT	  SOFTWARE’	  sectie,	  of	  Hamlib	  of	  Omnirig.	  

Het Omnirig	  programma	  moet eerst	  gedownload en	  geïnstalleerd worden	  voordat je het 
selecteert	  in	  LOG4OM. 	  ( http://www.dxatlas.com/OmniRig/ )	  

Notitie:	  Omnirig	  heeft bewezen het meest stabiel te zijn, al werkt hamlib ook goed.	  

In	  de	  ‘CAT	  &	  Cluster’	  tab	  maak je de	  gewenste	  selecties.	  

Radio	  connectie	  
Om de ‘Radio	  Connectie’ te openen klik op het ikoontje zoals hierboven met A 
is aangegeven, het hoofdtelefoontje.

Afhankelijk of	  Hamlib	  of	  OmniRig	  is	  geselecteerd,	  zal het volgende openen:	  



Hamlib	  besturing:	  

OmniRig	  besturing:	  
Download	  Omnirig	  via	  http://dxatlas.com/OmniRig/	  and	  installeer het.	  Herstart LOG4OM.

	  In	  het	  Optiewindow	  (Settings)	  ga	  naar de	  ‘CAT	  &	  Cluster’	  tab	  en	  selecteer	  de	  Omnirig	  optie.	  

Klik op	  de ‘opslagknop’. (diskette rechtsonder)	  

In	  het	  hoofdscherm,	  klik	  op het	  ‘CAT’ (hoofdtelefoon) icon.	  



Selecteer de juiste radio uit het Rig Model Drop-downmenu. Stel de parameters voor 
de radio die wordt gebruikt goed in en klik op OK.

De	  CAT	  Status	  lampjes	  onder in het hoofdscherm	  zullen	  nu	  groen zijn bij een 
succesvolle verbinding.



Begin met een nieuw	  logbook	  

Nieuwe	  Database	  

	  De gebruiker kan zoveel databases (Logbooks) aanmaken als nodig is.	  Bijvoorbeeld 

hoofdcall,	  contestcall	  of een	  Special	  Event	  call.	  

1. Klik op het	  'File'	  menu.
2. Selecteer	  ‘New	  Database’

Selecteer	  een	  locatie	  om de database op te slaan	  en kies een naam voor de database	  

3. Klik	  ‘Save’

4. Voer	  QSO's	  in het invoerveld	  of importeer	  een	  ADIF	  file	  gemaakt door een ander	  
logbookprogramma. Dit doe je in het hoofdscherm. (F7)

	  



Importeer een	  ADIF	  file	  
Belangrijk.	  Voordat je een ADIF importeert,	  wees er dan zeker van dat de meest 
recente bestanden hebt gedownload uit het andere logboek.

1. In het	  ‘File’	  menu	  selecteer	  ‘Import	  ADIF’
2. Klik	  ‘Open’	  en	  localiseer	  het	  ADIF-bestand	  om te importeren

3. Indien nodig vink ‘Update	  countries	  in	  ADIF’	  in de checkbox aan.	  (Belangrijk: Deze functie 
maakt onherstelbare veranderingen in je programma.	  	  Bij twijfel niet gebruiken!)

4. Klik	  de Groene	  ‘Import	  ADIF	  file’	  knop.

Sommige	  ‘Error	  in	  key’	  berichten	  (zoals boven)	  kunnen op het scherm verschijnen.	  	  Als er staat	  ‘Not	  Critical’	  
dan kunnen ze geneerd worden	  omdat ze berichten dat	  LOG4OM	  enkele fouten in karakters heeft ontdekt	  in	  de	  

ADIF file	  en deze heeft gecorrigeerd.	  
5. Klik	  ‘OK’	  en sluit het import venster.

Een youtube film met veel mogelijkheden van LOG4OM staat hier

	  https://www.youtube.com/watch?v=jnycCNvdaE0	  

Meer informatie over LOG4OM vind je in de hoofdmanual van LOG4OM 

(Engelstalig).	  




