Kalkia systemopdatering.
Kalkia giver mulighed for intern opdatering i firmaet som Systemopdatering.
Systemopdatering er fortrinsvis tiltænkt benyttet i firmaer med mange Kalkia’er, der skal
holdes opdateret.
Opdateringsformen kan naturligvis benyttes af alle, også firmaer, der kun har to Kalkia’er, der
opdateres.
Hvem kan have gavn af denne opdateringsform ?
Firmaer der kører tilfredsstillende med den normale replikerende opdatering, bør ikke
foretage ændring til systemopdatering.
Firmaer med et rimeligt hurtigt internt netværk, og hvor mange brugere via dette kan opdatere
fra en “Master Kalkia”, kan sandsynligvis med fordel benytte systemopdateringen.
Hvis der er enkelte brugere i et sådant firma, der ikke har en “fornuftig” netforbindelse til
“Master Kalkia’en”, vil disse stadig kunne opdatere, som nu ved replikering.
I firmaer med få brugere, hvor en eller flere af disse ikke regelmæssigt benytter Kalkia og
derfor ikke får opdateret deres database, kan det være særdeles hensigtsmæssigt at benytte
systemopdateringen.
Kravet er i et sådant tilfælde, at én bruger holder en “Master Kalkia” korrekt opdateret, og at
den/de andre brugere har netforbindelse fra deres maskiner til denne “Master Kalkia”.
Opdateringen foregår efter følgende princip :
Én Kalkia i firmaet vedligeholdes ved replikering af data op mod PM El-beregnings fælles
database.
Denne Kalkia vedligeholdes derudover med rabataftaler fra diverse grossister og leverandører.
Vi kan kalde denne Kalkia en “Master Kalkia”, og denne skal være placeret på en harddisk
(evt. en server), hvor firmaets øvrige Bruger Kalkia’er har netværksforbindelse til.
Firmaets øvrige “Bruger Kalkia’er” kan nu ved systemopdatering sættes til at opdatere mod
“Master Kalkia’en”.
Denne opdatering er en tilpasning af data ved filkopiering og sletning af filer, som betyder, at
de data, der forekommer i “Master Kalkia” efter systemopdatering hos en bruger, er de samme
i “Bruger Kalkia’en”.
Når en “Bruger Kalkia” åbnes, vil systemet checke, om der er forskelle mellem de data, der er
i “Master Kalkia” og “Bruger Kalkia”, hvorefter eventuelle forskelle vil blive foreslået
udlignet så “Bruger Kalkia’en” bliver identisk med “Master Kalkia’en”.
Inden opdateringen udføres af brugeren, viser systemet de forskelle, der er fundet mellem
“Master Kalkia” og “Bruger Kalkia” i form af opdateringer, oprettelser og sletninger.
Opdateringer og oprettelse vil default være markeret med et hak, hvilket betyder, at kopiering
af de markerede filer udføres, hvis du blot taster “Udfør”, derimod vil eventuelle sletninger
ikke være markeret med hak, dette hak skal sættes af dig, før du taster “Udfør” for at få
foretaget sletninger.
Hvis der registreres behov for opdatering, og du ikke lige nu ønsker at opdatere, vil dette
Side 1 af 2

kunne afværges ved at taste “Annuller”, så åbnes Kalkia uden at opdatering udføres, og
brugeren vil ved næste åbning af programmet få foreslået at udføre opdateringen.
Vigtigt !!!
For at systemopdateringen skal fungere uden problemer, skal de fællesdata, der er i Master
Kalkia’en være identiske med de data, der er i Bruger Kalkia’en.
Således må brugeren ikke benytte sit Kalkia bibliotek eller underbiblioteker i dette til
opbevaring af egne sager, idet der vil være risiko for uhensigtsmæssig sletning af
sådanne filer.
Udskriftslayouts og prioritering er data, der ikke opdateres fra “Master Kalkia’en”, i den
opsætning der beskrives nedenstående. Disse data kan dog bringes til at blive opdateret fra
Master Kalkia’en, hvis det er ønskeligt.
Hvorledes installeres systemopdateringen ?
Master Kalkia :
Navnet “Master Kalkia” beskriver den Kalkia, som opdateres mod PM El-beregnings
database, men den behøver ikke i dit netværk at være døbt sådan.
Man kan udmærket benytte den Kalkia, som den person, der fremover skal forestå
vedligeholdelsen af Master Kalkia’en, benytter i dag, ved blot at opdatere denne til build 1521
eller senere version.
Forudsætningen for dette er, at Kalkia’ens database er korrekt opdateret og er placeret
netværksmæssigt, så de brugere, der skal opdatere fra denne kan, “se” den fra deres computer.
Denne Kalkia’s opdaterings indstillinger skal udføres som hidtil under Vis, Indstillinger,
fanebladet Database, Detaljer og Opdatering.
Bruger Kalkia :
Hvis en Kalkia er installeret på en brugers maskine, kan denne umiddelbart benyttes til
systemopdatering fra “Master Kalkia’en”ved blot at blive opdateret til build 1521 eller senere
version.
Efterfølgende skal opdateringen tilrettes ved at gå i Vis > Indstillinger > Database > Detaljer >
Opdatering.
Her fjernes hak i “Opdater periodisk”.
Tast “OK”.
Derefter skal opdateringen yderligere tilrettes ved at gå i Vis > Indstillinger >
Systemopdatering.
Her sættes hak i feltet “Aktiver automatisk systemopdatering”.
I feltet “Sti til Master Kalkia” browses til Master Kalkia’s placering.
I “Vælg filer” sættes hak ved de filer, der ønskes opdateret, hvilket normalt er alle.
Sæt hak ved “Opdater database” og vælg i feltet “Standard database”.
Tast “OK”.
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