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Versionsnyheter FEBDOK 6.0.131 
 
Vi lanserar nu en ny fullversion av FEBDOK. Version 6.0.131 fungerar också som en 
uppdatering, den kan uppdatera från version 5.5.00 eller nyare. 
 
Har ni en äldre version så måste den avinstalleras först. Vi rekommenderar att ni 
säkerhetskopierar innan ni avinstallerar, se handledning för avinstallation  
och säkerhetskopiering, samt ta bort övriga FEBDOK filer innan installation av 6.0  
 
 

Nyheter / korrigeringar 

 

 NEK 400:2018 

 Beräkning av sammanlagrad ström 

 Hantering av teckenuppsättning 

 Utskrifter 

 Generatordata 

 Skydd inställningar 

 BTS beräkning (skenfördelning) 

 Förbättrad rutin för att uppdatera leverantör databasen till SQL 

 Förbättrad hantering av egendefinierat register av generator, transformator och UPS 

 Uppdaterad leverantörsdatabas 

Hanteringen av att registrera data för generator, transformator och UPS förklaras utförligare på sida 2. 

En kort anvisning om att uppdateras finns på sida 3. Önskar ni mer information så finns 
installationsanvisningar att ladda ner från AEC´s hemsida. 
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Ny hantering av UPS, Generator och Transformator. 
 
Bilderna visar menyer för UPS men funktionen är liknande för generator och transformator.  
 
Det nya i version 6.0.131 är bl.a. att man måste ange Fabrikat och Typ när man ska använda UPS, 
generator eller en transformator i en anläggning. 
 
När man har lagt in de nödvändiga uppgifterna och man 
sparar gruppen (klickar Ok) så sparas den automatiskt 
till registret. Det finns även möjlighet att spara 
uppgifterna direkt till registret eller välja en befintlig som 
tidigare. 
Behöver man justera/korrigera uppgifterna på UPS, 
generatorn eller transformatorn efter att det är sparat, 
så måste man göra det i Registret, det går alltså inte att 
göra i denna meny. Alla fält är också blå så man ser att 
de är låsta. 
 
 
 
 
Efter att man har sparat gruppen och öppnar på nytt är 
det inte möjligt att editera uppgifterna. Man måste då 
gå till register. Man kan använda knappen ”Välj från 
register” så kommer man in direkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPS register (generator och 
transformatorregistret är liknande) 
Klicka på Ändra om ni önskar att 
justera den data som är införd. 
Efter att ändringarna är gjorda måste 
man välja in den i projektet  
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Uppdatering till Febdok 6.0.131 

Version 6.0.131 är både en fullversion och uppdatering. Den uppgraderar från version 5.5.00.  

Singel (Enanvändare): 

Ladda ned Setup_Single.exe och kör filen. Enanvändare kan nu använda nätverkslicens och 

synka med Febdok server. 

Server: 

Ladda ned Setup_Server.exe, och kör den från datorn som installerade Febdok server. 

Klient: 

Det er inte nödvändigt att uppdatera klienten, om klienten är version 5.3 eller nyare. Har ni 

klienten på TS eller via Citrix så måste klienten vare 6.0.6 eller nyare. 

Lokal klient: 

Lämna tillbaka din lokale lisens tillbaka till servern. Avinstallera lokal klienten. Lokal klient er inte 

med i version 6.0. Den ersätts med enanvändare som kan använda nätverks lisens. Se anvisning 

för enanvändare med nätverkslisens. 

 


