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Administratörshandledning för 
FEBDOK version 5.4 
Administratören är i FEBDOK en systemanvändare, vilken varken kan skapa, öppna eller arbeta med 
befintliga anläggningar. Administratören hanterar licenser, säkerhetskopior (backup), importer och 
systeminställningar. Administratören är den användare som kan ändra inställningar och utseende i 
FEBDOK. 
 

Ändra licensinformation 
Administratören kan ändra all licensinformation förutom firmanamn. Skall detta ändras måste man 
kontakta AEC på support@aec.se. 
 
Expandera menyn System och välj Användaradministration. 
 

 
 
 
Klicka Ändra för att redigera informationen. 
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Firmanamnet är låst och kan inte ändras. För att ändra firmanamnet, kontakta AEC på 
support@aec.se. 
 
Klicka Spara när företagsdata kompletterats med ny information. 
 
Skicka gärna ändringar till support@aec.se så att AECs uppgifter är uppdaterade. 
 
 

Redigera användare 
Expandera menyn System och välj Användaradministration varefter man kan ändra eller komplettera 
med fler användare. 
 

 
 
I dialogen Användaradministration kan man skapa nya användare, ändra eller ta bort de befintliga. 
 
Klicka Ny användare för att skapa en ny dito. Namn, användarnamn och lösenord är obligatoriska 
uppgifter. Klicka sedan Spara för att spara ändringarna. 
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Licenshantering 
I dialogen FEBDOK Licenshantering ges möjlighet för administratören att hantera licensnycklarna. Det 
är också här man uppdaterar företagsnamnet när det ändrats hos AEC. 
 
Expandera menyn Inställningar och välj Licenshantering. 
 

 
 
 
I dialogen visas företagsinformation kopplad till angivet licensnummer. Det visas också hur många 
licenser som är installerade, hur många som finns tillgängliga i licensbanken och vid koncernlösning 
hur många avdelningar (kontor) som är kopplade till licensen. 
 
För att installera licensnycklar skriver man in antalet i fältet Antal licenser som överförs och väljer 
Installera licens. För att avinstallera gör man motsvarande och väljer Avinstallera licens. 
 

 
 
 

Uppdateringar 
I nätverksversionen (Server) är det enbart administratören som kan ladda ner och installera 
uppdateringar. På singelversioner kan alla användare ladda ner och installera. 


