Backup og avlisensiering av FEBDOK versjon 5.5 og nyere.
Hvis man skal bytte datamaskin og skal ha med seg FEBDOK registre, må du følge denne veiledning.
Innhold FEBDOK registre:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adresseregister
Ordreregister
Prosjektregister
Anleggsregister
Melding om installasjonsarbeid
Samsvarserklæringer
Egendefinerte UPS, Trafo, Generator, Skinner og Kabler
Brukeradministrasjon

Her tar vi for oss backup av den gamle datamaskinen og avlisensiering av FEBDOK. For installasjon av
ny Febdok på ny datamaskin, se installasjons veiledninger.

Backup av versjon 5.5 og nyere.

Figur 1 Logg på som admin

For å kunne ta en backup av FEBDOK må man logge på som admin. Du kan velge mellom «Backup av
brukerdatabase» og «Eksport av brukerregistre på fil». Begge tar med seg alt av data ut av Febdok,
forskjellen er når man skal bruke fila.
Når man velger «Tilbakekopiering av backup» så slettes alt innhold i databasen i Febdok og innholdet
i fila blir kopiert over. Febdok blir da en kopi av den Febdok du hadde på det tidspunktet backup ble
gjort.
Når man velger «Import av brukerregistre fra fil» så legger den til innhold fra fila til innholdet i
databasen. Det vil ikke skrive over eller slette data i databasen. Men hvis det samme anlegget er
begge steder beholder den databasen sin versjon uavhengig om anlegget på fil er av nyere dato.
En backup fil kan både brukes ved tilbakekopiering og import, eksport fil kan kun brukes ved import.
Dersom man skal ha med data over til en Febdok med annet lisensnummer så kan kun import brukes.

Figur 2 Velg backup eller eksport

Backup av brukerdatabase

Figur 3

Backup kopierer ut alt på fil, du kan ikke velge hva som skal være med. Alt blir valgt. Se filplassering
hvor filen la seg. Backup legger filen i backup katalog i Febdok katalogen dersom ikke noe annet sted
er valgt under oppsett og innstillinger. Denne file må du ta med videre til neste datamaskin.

Figur 4 Backup filen ligger i backup katalogen i Febdok mappa.

Eksport av brukeregistre på fil

Figur 5

Velger du eksport så kan du velge hva du vil ha med deg i fila. Du kan også velge plassering på fila,
men den foreslår export katalogen i Febdok mappa.
Huk av for det du vil ha med eller trykk på velg alt. Trykk så på start.

Figur 6 velg hva du vil ta eksport av, trykk pås tart

Figur 7 eksport fullført, trykk på lukk.

Det er nå laget en frg fil i filplassering. Denne filen inneholder de velg du gjorde. Ta med denne filen
til en ny datamaskin og velg import i Febdok.

Figur 8 Filen ligger i export katalogen i Febdok mappa

Avlisensiering
Du har nå laget en backup/eksport fil av FEBDOK. Men det er også viktig at du avlisensierer FEBDOK
på den gamle datamaskinen, for at brukerrettighetene skal bli tilgjengelig for FEBDOK på den nye
maskinen.
Du må være pålogget som Admin for å kunne avlisensiere Febdok.

Figur 9 Gå på oppsett og velg lisensbehandling

Figur 10

Velg det antallet som skal overføres og trykk på avinstaller lisens.

Figur 11 Trykk ferdig

FEBDOK vil nå avsluttes, du kan nå avinstallere Febdok via kontrollpanelet.
For installasjon av Febdok på ny datamaskin, se våre veiledninger for installasjon på våre
hjemmesider.

