Oppdatering av Febdok server
Denne veiledning følger oppdatering av server og oppdatering av ny leverandør database på SQL
server. Det som menes med serveroppdatering er at Febdok enbruker eller Febdok klient ikke er
installert på den datamaskinen du oppdaterer ifra. Er det installert Febdok server fra før så kan du
følge denne veiledning. Dersom ikke Febdok er installert på den datamaskinen du sitter ved, må du
følge veiledning for ny installasjon av Febdok server.
Denne veiledning gjelder for:
•
•
•

Server
Konsern
ASP Host

Forutsetning:
Febdok Server må være installert på den datamaskinen du sitter på. Last ned siste versjon fra Febdok
sin hjemmeside eller gjennom programmet.
Start oppdateringen ved å trykke på nedlastet fil eller svar ja på om du vil oppdatere etter å ha lastet
ned oppdateringen gjennom Febdok.

Oppdatering Febdok server
Oppdatering av Febdok gjennom programmet
Enten trykk i oppstartsskjerm for last ned oppdateringen:

Figur 1 Oppstartskjerm

Eller gå på oppsett og oppdateringer

Figur 2 Oppsett og oppdateringer

Figur 3 Last ned oppdateringen

Figur 4 Velg plassering for filen trykk lagre

Figur 5 Trykk ja for å oppdatere, trykk nei for å avbryte

Oppdatering av Febdok gjennom hjemmesidene
Gå til www.febdok.no, og velg fanen nedlasting

Figur 6 Last ned Server

Server, Konsern og ASP laster ned samme oppdatering. Trykk på last ned, velg lagre som. Velg
plassering, og trykk lagre. Start filen når den er ferdig nedlastet.

Oppdatering:
Filen er lastet ned. Start filen.
Dersom Febdok server er installert fra tidligere og denne filen kan oppdatere til siste versjon så vil
denne dialogen komme:

Figur 7 Oppdatering av Febdok server

Trykk på ja for å oppdatere Febdok server.
Dersom du ikke får denne så er det en ny fullversjon av Febdok. Følg veiledning for installasjon av
server på våre hjemmesider www.febdok.no, se under fanen veiledninger.
Dersom enbruker eller klient er installert vil du få denne dialogen:

Figur 8 Febdok enbruker eller klient er installert

Febdok enbruker eller Febdok klient er installert fra tidligere. Dettee er 2 forskjellige installasjoner av
Febdok, og derfor kan ikke Febdok server oppdateres fra denne maskinen.
Gjør oppdateringen/installasjonen fra en annen pc hvor Febdok ikke er installert fra før. Da må du
følge veiledning for installasjon av Febdok server.

Oppdatering av ny leverandørbase i Febdok på SQL server.
Oppdatering av ny leverandørbase til SQL server, sjekk at du har Febdok databasene på en SQLserver. Dette ser du i oppstarts bildet av Febdok.

Figur 9 SQL i parentes etter Lisenstype

Sjekk så hvilken leverandør database versjon du har. Dette finner du under oppsett, innstillinger og
trykk på knappen anvendelse.

Figur 10 Versjons dato er i dette tilfelle 01.03.2019

Sjekk hjemmesider hva som er siste versjonsdato, er den nyere enn den du har i Febdok kan du laste
den ned. Legg den i Febdok katalogen og erstatt den som allerede er der.
Dersom det er ny leverandørbase i oppdateringen av Febdok vil du se dette i oppstartsskjerm og på
toolbar i programmet.
Oppstartsskjerm etter pålogging:

Figur 11 Oppdater leverandør databasen

På toolbar i programmet:

Figur 12 Toolbar

Oppdatering ikonet:

Figur 13 Oppdatering av leverandør databasen på SQL-Server

Trykk på ikonet for oppdatering av leverandør databasen.

Figur 14 Ok vil oppdatere leverandør databasen

Figur 15 Leverandør databasen blir oppdatert

Når denne dialogen lukkes uten feil så har leverandør databasen blitt oppdatert.

