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Uppdatering av Febdok server 

Denna handledning gäller uppdatering av server och uppdatering av ny leverantörsdatabas 

på SQL server. Det som menas med serveruppdatering är att Febdok singel eller Febdok 

klient inte är installerad på den dator man uppdaterar ifrån. Är det installerat Febdok server 

sedan tidigare så kan man följa denna handledning. 

OBS! Bilder är från norsk installation, har man svensk installation kan texten skilja. 

Denna anvisning gäller för: 

• Server 

• Koncern 

• ASP Host 

Förutsättning: 

Febdok Server måste vara installerad från den dator man sitter vid. Ladda ned senaste 

versionen av Febdok från hemsidan eller direkt genom programmet. 

Starta uppdateringen genom att köra nedladdad fil, har ni laddat ned en .zip-fil måste den 

packas upp först, eller svara Ja om ni har laddat ned genom Febdok. 

 

Uppdatering Febdok server 

Uppdatering av Febdok genom programmet 

Klicka på länken i uppstartsbilden för att ladda ned uppdateringen: 

 
Bild 1. Uppstartsbild 
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Eller gå till Inställning och Uppdateringar 

 
Bild 2. Inställning och Uppdateringar 

 
Bild 3. Ladda ned uppdateringen 
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Välj var ni vill spara filen och klicka på Spara: 

 
Bild 4. Välj var ni vill spara filen 

När filen är nedladdad får ni frågan om ni vill uppdatera eller avbryta. 

Klicka Ja om ni vill uppdatera direkt. 

 
Bild 5. Välj Ja om ni vill uppdatera direkt eller Nej för att avbryta  

Uppdatering av Febdok från hemsidan 

Gå till www.aec.se/produkter/febdok/febdok_nedladdning/ 

Server och Koncern är samma uppdatering (Setup Server) 

Klicka på bilden eller texten på den typ ni vill ladda ned. Välj var ni vill spara filen. Starta filen 

när den är nedladdad. 

 
Bild 6. Välj ladda ned Server 

Filen är hämtad. Packa upp zip-filen. Köra exe-filen för att starta uppdateringen. 

 

https://www.aec.se/produkter/febdok/febdok_nedladdning/
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Uppdatering 

Är Febdok installerat sedan tidigare och denna fil kan uppdatera till senaste versionen, visas 

denna dialog: 

 
Bild 7. Uppdatering av Febdok server 

Tryck Ja för att uppdatera Febdok server. 

Visas inte denna dialog så är det en ny fullversion av Febdok. Följ då installationsanvisning 

för server. Den finns på vår hemsida, https://www.aec.se/produkter/febdok/ och välja 

Installationsanvisningar. 

Är installerat singel eller en klient på datorn så får man detta meddelande: 

 
Bild 8. Febdok singel eller klient är installerat 

Febdok singel eller Febdok klient är installerat sedan tidigare. Detta är två olika installationer 

av Febdok och därför kan man inte uppdatera server från denna dator. 

Gör uppdateringen/installationen från en annan dator där Febdok inte har varit installerat 

tidigare. Då måste man följa anvisning för installation av Febdok server. 

Kontakta AEC support för hjälp. 

  

https://www.aec.se/produkter/febdok/
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Uppdatering av ny leverantörsdatabas i Febdok på SQL server 

Denna anvisning gäller för Uppdatering av ny leverantörs databas till SQL server. 

Kontrollera att Febdok databaserna är på en SQL server. Detta ser man i uppstartsbilden av 

Febdok: 

 
Bild 9. SQL i parantes efter licenstyp 

 

Kontrollera också vilken leverantörsdatabas (datum) det är installerat. Detta hittar man under 

Inställning, Inställningar och välj Filsökvägar och funktioner. 

 
Bild 10. Versionsdatum i detta exempel 01.03.2019 
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Kontrollera på hemsidan vilken databas som har senaste versionsdatum. Är den nyare än 

den installerade kan man ladda ner. 

Lägg den i Febdok mappen och ersätt den befintliga. 

Finns det en ny leverantörsdatabas, än den som är installerad, kontrollerar Febdok det och 

man ser då detta i uppstartsbilden och på toolbar i programmet. 

Uppstartsbild efter inloggning: 

 
Bild 11. Uppdatera leverantörsdatabasen 

På verktygsraden i programmet: 

 
Bild 12. Verktygsfält 

Uppdateringskonen:   

 
Bild 13. Uppdatering av leverantörsdatabas på SQL-Server 
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Klicka på ikonen för att uppdatera leverantörsdatabasen. 

Ok uppdaterar databasen. 

 
Bild 14. OK vill uppdatera leverantörsdatabasen 

 

När denna dialog stängs utan fel så är leverantörsdatabasen uppdaterad. 

 
Bild 15. Leverantör databasen blir uppdaterad 
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