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Enanvändare med nätverkslicens 

I version 6.0 är det tillrättalagt så att man kan installera en enanvändare och licensiera med en nätverkslicens. I 

tillägg är det utvecklat så att enanvändaren kan lägga in en nätverksmapp (mapp på servern)till server i 

programmet så att anläggningar kan synkroniseras mellan enanvändar databasen och server databasen. 

 

Förutsättningen för att kunna utnyttja detta system är att man har ett nätverk eller koncern abonnemang 

(nätverk med avdelningar). 

 

Installationen är en vanlig enanvändare (singel) som ligger som grund för denna anvisning. Behöver ni titta på 

installationsanvisningen för singelinstallation så finns den på vår hemsida: www.aec.se/produkter/febdok/ 

 

1. Lägga in server path för enanvändare (singel). 
När man har licensierat en enanvändare med nätverkslicens så får man ett nytt val under Inställningar 

 
Bild 1 Val av servermapp 

Här kan man välja att lägga in nätverksmappen där FEBDOK ligger på servern. Det måste läggas in en UNC-Path 
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Bild 2 Välj servermapp 

Skriv in direkt i textfältet eller tryck på Välj-knappen för att välja en på mapp servern. Tryck OK när du har valt 

rätt. Det kan ta lite tid från att man har tryckt OK tills man får en bekräftelse att det är kopplat upp. 

Det som nu sker är att användarna som är på servern blir synkroniserade till enanvändaren. Det är inte möjligt 

att skapa ny användare på enanvändaren, detta måste göras på servern. Då blir användaren synkroniserad till 

enanvändaren. 

 
Bild 3 Enanvändaren har blivit kopplad mot servern 

 
Bild 4 Enanvändaren har inte blivit kopplad mot servern. Skriv in rätt nätverksmapp. 
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2. Uppstart av FEBDOK efter att man har valt mapp på servern. 

 
Bild 5 Välj om du vill arbeta mot lokal databas eller mot databas på server 

Väljer man lokal databas så arbetar man mot det lokala registret som är på din dator. Väljer man server 

databasen så arbetar man med registret som ligger på servern. 

Klickar man på Användare får man en lista där man kan se vilka övriga användare som är registrerade på 

servern förutom den som är registrerad lokalt. 
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3. Synkronisering av anläggning 
Man kan nu synkronisera anläggningar från server till den lokala databasen eller från den lokal till databasen på 

servern. 

 
Bild 6 Välj om man vill synkronisera från server eller från lokal databas 

Här visar vi hur det ser ut från lokal till serverns databas. 

 
Bild 7 Välj anläggning som ska synkronisera 

Anläggningar som har en kryssruta i kolumnen Selected kan synkroniseras. När anläggningen är grå kan den 

inte synkroniseras. Detta betyder att namnet redan finns i databasen på servern man måste då ändra namn på 

anläggningen för att kunna synkronisera den mot servern. 

Trycker man OK så får man en bekräftelse att det är synkroniserat. 
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Bild 8 Anläggning är synkroniserad till server 

UPPMÄRKSAMMA!! 

Anläggning som blir synkroniserat från lokal databas till server databasen blir borttaget från den lokala 

databasen. 

Anläggning som bir synkroniserat från server databasen till den lokala databasen så blir anläggningarna 

utcheckade från servern (lila text med vit bakgrund). 

Man kan enbart öppna och gör förändringar på anläggningar som är i den databas man har synkroniserat till. 

Anläggningsregistret ser ut så här på enanvändaren efter synkroniseringen. 

 

 

Bild 9 Anläggningsregistret lokalt 

I bild 7 ser vi att det låg 2 anläggningar här men att enbart det ena kunde synkroniseras. Anläggningen som 

synkroniserads är nu borttaget lokalt och man kan bara hitta den igen i databasen på servern. 

 


