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Brukerveiledning for Admin i FEBDOK versjon 6.0
Admin er en programmert bruker i FEBDOK. Denne brukeren kan gjøre endringer i programmet som
ikke en vanlig bruker kan gjøre, som brukeradministrasjon, lisensbehandling, backup m.m.
Admin kan ikke opprette et nytt anlegg eller jobbe med e eksisterende et anlegg. Det admin kan
gjøre med anlegg er å gi rettigheter på anlegget til andre brukere.

Lisensinformasjon og lisensbehandling:
Admin kan endre lisensinformasjonen i lisensen, men alt unntatt firmanavn.
Endre lisensinformasjon:

Figur 1

Figur 2

Trykk «Endre» for å redigere informasjon.
Firmanavn vil være låst og kan ikke endres. Skal du endre firmanavn må dette sendes inn til NELFO.
Bruk FEBDOK support epost febdok@nelfo.no.
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Figur 3

Trykk «Lagre» når du er ferdig.
Når du gjør en endring, send denne endringen inn til febdok@nelfo.no så vi får det riktig hos oss
også.
Lisensbehandling
I Lisensbehandling kan du overføre brukerrettigheter til og fra FEBDOK. I NELFO er et en lisensbank
som du henter eller tilbake fører dine brukerrettigheter. Lisensnummeret ditt er din konto i
lisensbanken.

Figur 4
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Figur 5 FEBDOK lisensbehandling

Dette er en oversikt over ditt FEBDOK abonnement hos NELFO:






Lisensnummeret er 4004
Lisensversjon er Nettverk
Lisenskode er intern
Det er et abonnement på 2 antall brukerrettigheter
Antall brukerrettigheter (lisenser) som er installert i din FEBDOK er 2

Her kan vi overføre 1 eller 2 fra FEBDOK tilbake til lisensbank. Da taster man inn et antall i «Antall
lisenser som skal overføres» og knappen av-installer lisens blir aktiv. Trykker du på denne blir antallet
avinstallert. Hvis du har valgt alle vil FEBDKO avsluttes.
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Brukeradministrasjon:
Brukeradministrasjon enbruker, nettverk, ASP Host og ASP klient.
Denne veiledning gjelder for FEBDOK versjonene enbruker, nettverk, ASP Host og ASP Klient.
Konsern versjonen så har den en egen veiledning for brukeradministrasjonen.
Oppstartsbilde for enbruker og nettverk:

Figur 6 – Innlogging for enbruker og nettverk

Oppstartsbilde for ASP Host og ASP Klient:

Figur 7 – Innloggin for ASP Host og ASP Klient
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Admin passord
Ved første gangs oppstart vil du bli bedt om å sette passordet til admin.

Figur 8

Opprett bruker
Når du har trykket ok vil brukeradministrasjonen dukke opp. Her må du registrere en ny bruker før
programmet starter. Admin er ikke en bruker av FEBDOK.

Figur 9

Trykk «Ny bruker» for å registrere en ny bruker
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Figur 10 – Opprett bruker

Fyll ut informasjon om brukere, du må fylle ut navn, brukernavn og passord som minimum.
Trykk lagre for å lagre brukeren.

Figur 11 – Brukeren er opprettet

Nå kan du se at brukeren er laget. Trykk på ny bruker for å lage flere brukere på samme måte. Trykk
ferdig når du har registrert dine brukere. Brukeradministrasjon finner du i programmet under
oppsett.
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Figur 12 – Her finner du brukeradministrasjon senere

Logg på med brukeren din for å lage anlegg i FEBDOK.

Figur 13 – Innlogging med bruker

Brukeradministrasjon konsern
Denne veiledningen viser konsern versjon med 5 avdelinger. Dette betyr 5 avdelinger i tillegg til
lisenstaker. Lisenstaker sees som et fabrikk ikon øverst i avdelings vinduet, og fungerer som en
avdeling.
Ved første gang oppstart av en konsern versjon av FEBDOK vil du bli bedt om å angi et passord til
admin. Deretter vil brukeradministrasjon dukke opp hvor du får beskjed om at du skal lage en bruker
for å kunne starte FEBDOK.
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Figur 14 Brukeradministrasjon

Trykk på «Ny bruker» for å registrere en ny bruker.

Figur 15 Ny bruker

Fyll ut navn, brukernavn og passord. Disse feltene er obligatoriske for å kunne lagre brukeren. Trykk
lagre.
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Figur 16 Ny bruker registrert

Brukeren har nå lagt seg rett under lisenstaker. Trykk ferdig og FEBDOK vil starte, du vil være logget
på som admin i programmet når det starter.
For å komme inn i bruker administrasjon på nytt må du være pålogget som admin.
Endre avdelings navn:
Gå på oppsett og brukeradministrasjon

Figur 17 Oppsett - brukeradministrasjon
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Figur 18 Brukeradministrasjon

Standard navngivning på uendrede avdelinger vil vises med lisenstaker navn pluss Dep001 til DepXXX.
Avdelingene har et annet ikon enn lisenstaker på toppen. Denne kan du ikke endre navnet på da
denne er knyttet mot lisensen. Alle de andre andelingene kan endre firmanavn.
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For å endre en avdeling, må du merke den avdelingen du vil endre og trykke på endre knappen.

Figur 19

Jeg valgte avdeling med dep.001. Fyll ut firmainfo om avdelingen og trykk lagre.

Figur 20

Nå ser du at dep.001 har endret seg til NELFO:Oslo, som er firmanavnet pluss avdelingsnavnet på
avdelingen.
Gjenta denne operasjonen for de andre avdelingene.
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Knytte brukere til avdelingen:
Velg den avdelingen du vil opprette en bruker. Jeg velger her NELFO:Oslo.
Merk avdelingen og trykk ny bruker

Figur 21

Du kan se at det nå er opprettet en bruker under den avdelingen du har valgt. Navnet vil komme når
du trykker lagre.

Figur 22
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Du har nå registrert en bruker i en avdeling. Vil du ha flere brukere på denne avdelingen er det bare å
trykke ny bruker.
Legg merke til at avdelingen som har brukere registrert vil få et lite pluss foran seg. Trykker du på
pluss vil avdelingen åpne seg og du kan se på\lage nye brukere eller endre\fjerne eksisterende
brukere.
Tidligere i veiledningen lagde jeg en bruker (Ola Normann), denne brukeren ligger på lisenstaker.
Denne brukeren vil jeg flytte til NELFO:Oslo. Da kan jeg bruke drag`n drop.
Eksempel:

Figur 23

Du kan ta tak i brukere og trekke den mot en annen avdeling. Dette kan gjøres på 2 forskjellige
måter. Enten ved å ta tak i brukeren (ventre klikk og hold) i venstre vindu og trekke den mot
avdelingen (figur 10) og slipp, eller merk brukeren så den vises i høyre vindu (venstre klikk og hold
inne på en blank felt) og trekk den til ønsket avdeling og slipp (figur 11).
Venstre klikk og hold knappen inne og flytt brukeren til den avdeling du vil ha brukeren.
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Figur 24

Lisensbehandling
En viktig funksjon som admin besitter, er å styre lisensnøklene i FEBDOK. Det er også her man
oppdaterer firmanavn når det er endret hos NELFO.
Gå på “Oppsett” og “Lisensbenhandling”

Figur 25

15

Figur 26

Her vil du se firmainformasjon til ditt lisensnummer. Du vil se hvor mange lisenser som er installert,
hvor mange som er tilgjengelige i lisensbank, hvor mange avdelinger du har hvis du har konsern

løsningen av FEBDOK. Og du har fått en lisenskode, her som internal. De vanlige lisenskodene er
school, member og external.
Skal man installere eller avinstallere lisensnøkler, skal man sette antallet i “Antall lisenser som skal
overføres” og trykk på knappen “Installer lisens” eller “Av-installer lisens”.

Oppdateringer
I nettverksversjonen av FEBDOK er det kun Admin som kan laste ned og installere oppdateringer. På
enbruker versjon kan alle gjøre dette.
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Brukere pålogget
FEBDOK har i versjon 6.0 et nytt system for å kunne sende meldinger internt samt å kunne
kaste brukere ut fra programmet. Dette systemet heter brukere pålogget. Admin kan
håndtere brukere i denne dialogen. Vanlige brukere får kun en oversikt over brukere som er
logget på.

Figur 27 Admin beskjed

For å aktivere Admin beskjed må det settes en start og stopp tid. For å sette denne må hake boksen
for start tid settes. Start og stopp tid er tiden du kan velge å sende en medling og\eller kaste
brukerne ut av programmet. Hvis du skal kaste ut brukere, vil stopp tid også fungere tidspunkt for når
brukerne kan logge på igjen. Brukerne vil få melding om når pålogging er mulig.
Du kan da velge 3 muligheter innen for start-stopp tid:
1. Sende brukerne melding
2. Kaste ut brukere
3. Sende melding og kaste ut brukere
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Figur 28 Oppsett

I figur 2 har vi satt opp start tid for prossesen, en melding til brukeren som sendes ut 1152, og
eventuell utkastelse 1157. For å aktivere denne må jeg trykke start. Brukere kan logge på etter 1347.
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Figur 29 Bruker pålogget

Brukere kan bruke FEBDOK helt frem til utloggingstid. Da vil brukeren bli kastet ut av programmet.
Arbeid han akkurat gjort kan ha blitt tapt. Brukere må i dette tilfellet vente til klokken 1347 for å
kunne logge inn igjen.
Det er 3 status i admin beskjed:
1.
Dette er status når det ikke er satt en start og stopp tid.
2.
Dette er status når start tiden ikke er passert ennå. Da er prosessen på vent til klokken i
systemet passerer start tid.
3.
Start tid er passert og prosessen er aktiv. Nå vil melding og\eller utkastelse skje etter valgt
tid.
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Figur 30 Melding til bruker

Figur 31 System melding

Brukeren som prøver å logge på etter utkastelse må vente til stopp tiden har passert. Brukeren får
følgende melding. I denne melding er stopp tid 1347, og brukeren kan logge på etter denne.
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SQL
I versjon 6.0 kan FEBDOK benyttes på SQL server. Dette forutsetter at dere har en SQL server allerede
installert. Denne veiledningen viser hvordan du kan flytte data fra mdb database og over til en sql
database.
Får å starte flytting må du gå inn i FEBDOK katalogen på server og dobbel trykke på filen FebSql.exe.

Figur 32 SQL server oppsett

Server name:
Authentication:
Login og password:

Sett inn server navnet til din SQL server
Du kan velge mellom Windows eller SQL server authentication
Blir aktivet hvis du velger SQL server authentication

Anbefaler å trykke test når du har skrevet inn dine verdier og trykk ok når koblingen var vellykket.

Figur 33 Kobling til SQL server var velykket

Så trykker du ok i figur 1.
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Figur 34

I figur 3 får du en oversikt over hvilke databaser som skal overføres. Dette viser en standard
nettverks versjon, men listen kan bli lengre hvis du skal overføre ASP Host sine databasen.
Trykker du start vil begge basene blir overført til SQL severen og FEBDOK blir satt opp med SQL
instillinger i registry. Alle klienter som kobler seg til server eter dette blir gjort vil automatisk få
samme instilling og jobe mot SQL server.

Figur 35 Overførsel er i gang, dette kan ta litt tid.

Ikoner i dialogen:
Er i prosess med overføring til SQL server
Overførsel er gjennomført
Venter på å bli overført
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Når alt er overført vil du kunne trykke «done» i dialogen.

Figur 36 Overførsel er fullført

Når du nå starter FEBDOK vil du kunne se i oppstartskjermen at du er koblet mot SQL.

Figur 37 FEBDOK er nå koblet mot SQL

FEBDOK vil fungere på samme måte som om den jobber mot en MDB fil. Alle funksjoner i
programmet er de samme.
Starter du en klient etter denne overføringen vil også den få instillinger som gjør at den jobber mot
SQL server.
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