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Uppdatering och installation 

Vi ä r täcksämmä om du tär dig tid ätt lä sä dettä dokument och ä ven tillho rände 

bitär i händboken som du kän läddä ner frä n Pedägos supportsidä: 

http://www.pedägo.fi/pä/index.html (händboken finns ä ven i hjä lpsystemet i 

Pedägo lo n).  

Beho ver du hjä lp med uppdäteringen ber vi dig tä kontäkt med vä r support 

fo r en personlig genomgä ng. 

Vi pä  Pedägo ärbetär helä tiden pä  ätt go rä vä r informätion bä ttre. Här du 

frä gor eller synpunkter pä  dettä dokument o nskär vi ätt du ho r äv dig till sup-

port@pedägo.fi eller ringer +358 18 12060. 

1 Uppdatering till Pedago lön 2.20.3.x 

1.1 När uppdateringen bör ske 

Du bo r uppdäterä till version 2.20.3 nä r du och dinä lo nerä knäre här pässligt. 

Vä nligen be dem lä sä igenom dokumentätionen o ver de fo rä ndringär vi gjort 

och plänerä in en lä mplig tidpunkt fo r uppdätering. 

Fo re du uppdäterär: 

• Glöm inte att ta en säkerhetskopia av databasen före du uppdaterar! 

• Filernä ligger vänligtvis i progrämmäppen C:\Program\Pedago. 

• Ko r du MS SQL Server änvä nder du SQL Servers ädministrätionsverktyg fo r 

ätt ko rä bäckup. 

1.2 Kontrollera från vilken version du uppdaterar 

Vi rekommenderär ätt ällä inställätioner uppdäteräs minst en gä ng i sämbänd 

med ä rsskiften.  

Dennä versionsuppdätering krä ver ingä dätäbäsfo rä ndringär. Det rä cker 

med ätt inställerä de nyä klienten. 

1.3 Kontrollera att mappen Reports.tmp är tom 

Under Pedägo lo ns inställätionsmäpp finns en mäpp som heter Reports.tmp. 

Dennä änvä nds vid inställätion sä  ätt räpportfilernä fo rst kopieräs dit, värefter 

de flyttäs till sin vänligä pläts, Reports.  

http://www.pedago.fi/pa/index.html
mailto:support@pedago.fi
mailto:support@pedago.fi
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• Pedägo lo n inställeräs vänligtvis under Windows progrämmäpp. Mäppen i 

frä gä heter dä  C:\Program\Pedago (32-bit) eller C:\Program Files 

(x86\Pedago (64-bit) 

• Här den fo rrä inställätionen inte fo rlo pt normält kän dä r finnäs filer kvär.  

̶ Räderä i sä  fäll dessä fo re du stärtär inställätionsprogrämmet.  

1.4 Ladda ned filen före du kör den 

Läddä ner progrämfilen (lp2203_setup.exe) fo r nedläddning pä  Pedägos 

webbpläts. 

• http://www.pedägo.fi/pä/index.html 

För webbläsare annan än Internet Explorer 

Läddä ner filen till lä mplig mäpp pä  din dätor. Det kän värä till ”Hä mtäde filer” 

eller ännän pläts du vä ljer. 

Om du kör Internet Explorer 

Webblä sären Internet Explorer frä gär om du vill spara eller köra filen. Vä lj älltid 

”Spara” eftersom du senäre skäll ko rä inställätionsfilen som ädministräto r.  

 

OBS! Skärmdumpen är från en äldre version av Pedago lön. Detta års installationsfil heter 

lp2203_setup.exe 

1.5 Installera uppdateringen 

1.5.1 Kör installationen som Administratör 

Dettä ä r speciellt viktigt under Windows 8.x/10. Efter ätt du läddät ned inställ-

ätionsfilen sä  ho gerklickär du pä  dennä och vä ljer ”Ko r som ädministräto r”. 

1.5.2 Installera ”för samtliga användare” 

Dä  du fä r frä gän om ätt inställerä ”bärä fo r dig” eller fo r ”sämtligä änvä ndäre” 

vä lj dä  ”sämtligä änvä ndäre”. I ännät fäll lä gger Windows filernä pä  underligä 

stä llen. 

1.5.3 Installation av .Net komponenter och säkerhetsuppdatering 

Dennä version äv Pedägo lo n krä ver ätt Microsofts .Net version 4.x ä r inställe-

räd. Ä r sä  ej fället inställeräs den äutomätiskt: 

http://www.pedago.fi/pa/index.html
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Eventuellt kan du vara tvungen att starta om installationen och/eller din dator efter detta. 

Symptom på att Net 4.x inte är installerad är att inget händer, alternativt ett felmeddelande 

då man klickar på programikonen. 

1.6 Databasmotorer 

Ällä de inställätioner äv Pedägo lo n som gjorts under de senäste ä ren sker än-

tingen pä  Microsofts SQL Server eller Expressversionen äv SQL Server. Fullvers-

ionen kostär en del medän Express-versionen ä r grätis ätt läddä ner och än-

vä ndä. 

Undäntäget till SQL Server ä r de inställätioner som skett pä  Microsofts 

Jet/Äccess-dätäbäs som vär ett äv välen pä  00-tälet men som vi numerä rekom-

menderär ätt byts ut till SQL istä llet. Denna version stöder inte längre Access 

som databas. 

Lo neprogrämmet ä r inte resurskrä vände sä  det kän ko räs pä  sämmä server 

som ändrä system (t ex ekonomisystem).  

Diskuterä gä rnä dettä med oss och/eller din tekniskä personäl om du här frä -

gor. 
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Kontrollera i ”Hjälp”, ”Om Pedago lön” ifall du inte vet vilken databas du kör mot. 

 

Texten efter ”Driver” visar att detta är SQL Server.  

1.7 Uppdatering av databasen 

Dennä version krä ver ingen uppdätering äv dätäbäsen. 

1.8 Datumformat 

Vi rekommenderär ätt du fo ljer internätionell ständärd (ISO 8601) som stipule-

rär ätt ä rtäl änges som 2019-11-17. ISO 8601 ä r ä ven nätionell ständärd i de 

flestä europeiskä lä nder. Lo neprogrämmet i sig ä r dock ”dätumägnostiskt” och 

presenterär dätum pä  det sä tt du ängett i Windows ländinstä llningär. Vi rekom-

menderär dock ätt män änvä nder äntingen yyyy-MM-dd eller dd.MM.yyyy 

som formät. 
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2 Kända problem och saker att tänka på 

Under denna rubrik samlar vi sådana problem som dykt upp med de lös-
ningar vi föreslår. 

2.1 Upplägg av ett nytt företag 

Noterä ätt den änvä ndäre som änges i ”Ge rä ttigheter till” mä ste finnäs i SQL 

server. Den fä r heller inte värä ’sä’. Finns dennä änvä ndäre inte, eller ä r ’sä’, 

kommer visserligen den nyä dätäbäsen ätt skäpäs, men ingen post kommer ätt 

lä ggäs upp i fo retägsregistret. Dettä kän dock go räs mänuellt. 

• Noterä ä ven ätt du skäll hä ”SQL Server Nätive Client”, ”Microsoft ODBC Dri-

ver 17 for SQL Server” eller ”Microsoft ODBC Driver 13.1 for SQL Server” in-

ställeräd. 

2.2 Onlinehjälpen då programmet körs från nätverksenhet 

Ko r du progrämmet frä n en nä tverksenhet (till skillnäd frä n en lokäl enhet 

C:\) sä  kommer onlinehjä lpen (F1) ätt visä ett tomt fo nster. Orsäken ä r en sä -

kerhetsinstä llning i Windows.  

• Fo r ätt ä ndrä dennä instä llning ko r du filen AllowHTMLHelp.reg som 

finns i mäppen ”Tools” under lo neprogrämsmäppen. 

2.3 Flytta Systemdatabasen LPSYS.MDB 

Om du inte redän flyttät lpsys.mdb till en skrivbär mäpp sä  rekommenderär 

vi ätt du go r det, fo rslägsvis ProgramData\Pedago. Frä n och med version 

2.20 go r inställätionsprogrämmet dettä fo r ällä nyä inställätioner. Fo r ätt flyttä 

filen mänuellt i en befintlig inställätion go r du fo ljände: 

• Skäpä en ny mäpp med nämnet Pedägo under C:\ProgramData  

(dettä ger so kvä gen C:\ProgramData\Pedago). 

• Flyttä filen lpsys.mdb till den nyä mäppen. 

• Editerä filen lpsys.dsn i progrämmäppen och ä ndrä räden: 

DBQ=lpsys.mdb till DBQ=C:\ProgramData\Pedago\lpsys.mdb 

• Gä  dä refter in i utforskären och ge bero rdä änvä ndärnä skrivrä ttigheter till 

filen lpsys.mdb i C:\ProgramFiles\Pedago. 

2.4 Rapportverktyget Crystal Reports runtime 

OBS! Pedago lön kräver Crystal Reports runtime 21 eller senare (13_0_21). 

Om du kopierär progrämfilernä mänuellt, dvs inte änvä nder inställätionspro-

grämmet, bo r du noterä ätt vi krä ver version 13 sp21 (13_0_21) eller senäre äv 

Crystäl Reports. Runtime-filer kän läddäs ned sepärät viä vä r hemsidä. Inställ-

ätionsprogrämmet inställerär äutomätiskt senäste versionen, vilken ä r sp23. 

• OBS! Utvecklingsfo retäget SÄP här gjort en sto rre fo rä ndring i version 

13_0_21 äv Crystäl Reports. Det tidigäre behovet äv VS Runtime 2005 ä r 
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bortä och ersättä med VS2015. Dettä betyder ätt tidigäre versionen äv Pe-

dägo lo n, dvs 2.9.5 och tidigäre inte kän ko räs med sp21 och senäre, sämt ätt 

dennä version äv Pedägo lo n inte kän ko räs med Crystäl versioner tidigäre 

ä n sp21. 

Installeras denna runtime inte korrekt kan man få nedanstående fel: 

 

• Läddä i sä  fäll ned runtimen sepärät frä n https://wiki.scn.säp.com/wiki/dis-

pläy/BOBJ/Crystäl+Reports%2C+Developer+for+Visuäl+Studio+Downlo-

äds/ (23 Bit MSI)  

• Päckä upp zip-filen och inställerä sedän CRRuntime_32bit_13_0_24.msi 

genom ätt klickä pä  den. 

2.4.1 Crystal Reports stöd av olika Windows-versioner 

Noterä ätt Crystäl Reports SP21 och senäre inte sto der Windows 2003! 

De versioner som sto ds ä r: 

• Windows 7 SP1 

• Windows 8 

• Windows 8.1 

• Windows 10 

• Windows 2008 Server SP2 

• Windows 2008 Server R2 

• Windows Server 2012 

• Windows Server 2012 R2 

• Windows Server 2016 

2.5 Installation under Windows  8.x/10 

Inställätionsrutinen ä r nu skäpäd med InställShield 2018 R2 och skäll fungerä 

kländerfritt. Vi här testät pä  Windows 7. 32 och 64 bitär, sämt Windows 10. 

Installationsfilen är numera signerad med certifikat. 

2.6 Kör installationen som Administratör 

Dettä ä r speciellt viktigt under Vistä/Windows 8/10. 

https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BOBJ/Crystal+Reports,+Developer+for+Visual+Studio+Downloads/
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BOBJ/Crystal+Reports,+Developer+for+Visual+Studio+Downloads/
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BOBJ/Crystal+Reports,+Developer+for+Visual+Studio+Downloads/
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2.7 Saknad u25cal.dll eller u25C128.dll 

Fo ljände fel borde inte uppstä  med den nyä versionen äv Crystäl Reports, men 

vi vä ljer ätt dokumenterä det ä ndä . 

 

Filen u25cal.dll och u25C128.dll ä r tillä gg till Crystäl Reports som vi 

skrivit fo r ätt hänterä vissä kälenderspecifikä funktioner sä som streckkoder, fo -

delsedätum och ä lder berä knät frä n signum. Inställätionsprogrämmet lä gger 

dennä fil pä  rä tt stä lle, vilket ä r [Program]\SAP Busines-

sObjects\Crystal Reports for .NET Framework 4.0\Com-

mon\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86.  

• Om Crystäl Reports uppgräderäs kän dessä filer beho vä flyttäs mänuellt. 

2.8 Datakällor läggs upp automatiskt 

Noterä ätt .NET-versionen äv Crystäl Reports krä ver ätt det finns en dätäkä llä 

fo r värje änslutning. Äv dennä orsäk skäpäs en sä dän fo r värje fo retäg äv Pe-

dägo lo n: 

 

Nämnet skäpäs som Pedago_Databastyp_lp<nummer>.  

I exemplet ovän här fo retägskodernä 1 och 99 äccessdätäbäser, medän 2 och 

1200 ä r SQL Serverdätäbäser. Eftersom Pedägo lo n och Crystäl Reports ä r 32-

bitärsprogräm sä  skäpäs dessä som 32-bitärsänslutningär. Om du ko r pä  64-

bitärs Windows 7 mä ste du änvä ndä 32-bitärs-versionen äv ODBC fo r ätt 
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ädministrerä. Dennä hittär du som odbcad32.exe under C:\Win-

dows\SysWOW64. 

• Noterä ätt dessä dätäkä llor lä ggs upp ifäll de inte redän finns. Om du flyttär 

en äccessdätäbäs eller byter servernämn pä  en SQL-server sä  kommer dessä 

ej ätt uppdäteräs. Enkläst ä r dä  ätt helt enkelt räderä dem och lä tä Pedägo 

lo n skäpä dessä pä  nytt. 
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3 Ominstallation, datorbyte och liknande 

Vid en ominställätion, t ex om du byter dätor, ä r det nä grä säker du bo r kontrol-

lerä. Vä lj ”Hjä lp”, ”Om Pedägo lo n” i menyräden: 

 

• Noterä versionsnumret (hä r 2.10.0.81) och inställätionsmäpp (oftäst 

C:\Program\Pedago). Noterä ä ven vilken dätäbäs du här. I dettä fäll stä r 

det ”Microsoft Äccess” vilket betyder ätt din dätäbäs ligger i filer pä  dätorn. 

3.1 Säkerhetskopiering 

3.1.1 Ta en säkerhetskopia av mappen ovan 

• Tä en kopiä äv de registernycklär som Pedägo lo n skäpär.  

I dessa ligger flyktigt data som fönsterstorlekar och positioner, men även sådant som in-

ställningar i vissa menyer, t ex ”enter för nästa fält”. 

• Stärtä Regedit (Stärt, Ko r regedit) och nävigerä dig främ till HKCU\Soft-

ware\Pedago lön  

• Vä lj Ärkiv, Exporterä. 

• Lä gg filen nä gonstäns dä r du kän hittä den. 

3.2 Installation 

Sjä lvä inställätionsproceduren ä r densämmä oberoende äv om det ä r en nyin-

ställätion eller ominställätion. Du änvä nder det inställätionsprogräm du fä tt vid 

leveräns, eller läddär ned den senäste versionen frä n www.pedägo.fi/pä. Stärtä 

sedän inställätionsprogrämmet, inloggäd som en änvä ndäre med ädministrä-

to rsrä ttigheter: 

Inställätionsprogrämmet kontrollerär fo rst om vissä no dvä ndigä komponen-

ter och servicepäcks ä r inställeräde och inställerär vid behov dessä: 

 

http://www.pedago.fi/pa
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Ominstallerar du Pedago lön och vill ha programmet i en annan mapp än stan-

dardmappen så ändrar du här: 
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Vä lj ”Normäl”: 

 

 

Vä lj “sämtligä änvä ndäre”: 
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• Du bo r lä tä inställätionsprogrämmet ”O ppnä filen Viktigt” fo r ätt skrivä ut 

den och lä sä den. 

• Du mä ste ä ven gä  in i utforskären och ge änvä ndären/änvä ndärnä skrivrä t-

tigheter till filen lpsys.mdb i C:\ProgramFiles\Pedago. 
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3.3 Återställ från säkerhetskopior 

3.3.1 Läs tillbaka info från backup 

Vid en ominställätion sä  kän du beho vä lä sä tillbäkä informätion frä n den kopiä 

du gjorde i steg 3.1. 

3.3.2 Läs tillbaka registret 

• Stärtä utforskären 

• Blä ddrä främ till filen du skäpäde i punkt 3.1.1 (pedago.reg) och dubbel-

klickä pä  dennä. 

• Svärä jä pä  frä gän om du vill lä ggä till informätionen i registret. 

 

3.3.3 Läs tillbaka filer för databaskopplingar 

Kopierä in filernä lpsys.mdb, lpsys.dsn sämt ällä filer lpxxxx.dsn frä n 

sä kerhetskopiän till inställätionsmäppen (lpxxxx.dsn ä r filer lp0001.dsn, 

lp0002.dsn, etc). 

3.3.4 Läs eventuellt tillbaka lp.exe 

Stärtär du lo neprogrämmet efter ominställätionen och upptä cker ätt du här en 

ä ldre version sä  skäll du ä ven kopierä filen lp.exe frä n sä kerhetskopiän. 

3.4 Om du sänder lönespecifikationer per e-post 

Nyäre versioner äv Pedägo lo n kän sjä lv sä ndä specifikätioner. Om du i stä llet 

änvä nder progrämmet WMäilTo fo r ätt sä ndä specifikätioner sä  rekommende-

rär vi ätt du änvä nder den funktionälitet som finns inbyggd i Pedägo lo n i stä l-

let. 

4 Övrigt 

4.1 Utvecklingsmiljön för Pedago lön 

Dennä version äv progrämmet ä r byggd med MS Visuäl Studio 2017 och inställ-

ätionsprogrämmet med Inställshield 2018 R2. 

 
Bilden är tagen av WolfmanSF, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23466412 


