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Nyheterna i Pedago Lön 2.9.5 Teknisk


OBS! Läs hela denna text! För dig som kör Jet/Access-databas är det mycket viktigt att du kör rutinen för att packa och kontrollera databasen före du startar Pedago Lön efter uppgraderingen!

Dokumentet du håller i din hand är avsett för IT-personal 

Vi är tacksamma om du tar dig tid att läsa igenom detta dokument och även tillhörande bitar i handboken (finns i programmets hjälpsystem). Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller önskar en personlig genomgång.

	Installation eller uppdatering
	När skall man uppdatera?

Formatet för årsanmälningar har ändrat från fjolåret, så du behöver uppdatera till 2.9.5 före du skapar årsanmälan.

Vi rekommenderar att du väljer en tidpunkt då du har litet extra tid för uppdateringen ifall det skulle uppstå frågor kring denna. Tveka inte heller att kontakta Pedago om du är osäker eller behöver hjälp!
	Före du uppdaterar

Glöm inte att ta en säkerhetskopia av databasen före du uppdaterar! Kör du Accessdatabaser (se nedan) så heter databasfilerna lpxxxx.mdb och finns oftast i programkatalogen (exvis C:\Program\Pedago), t ex lp0002.mdb för företag 2. Kör du MS SQL Server använder du SQL Servers administrationsverktyg för att köra backup.
	Kontrollera från vilken version du uppdaterar

Vi rekommenderar att våra kunder uppdaterar årligen. Programmet själv klarar av att uppdatera från vilken gammal version som helst, men då måste du logga in som ’sa’. Använder du de separata SQL-scripten för att uppdatera så bör du notera att dessa enbart uppdaterar från senaste version. Så uppdaterar du från tex 2.9.1 måste du köra scripten från 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4 och 2.9.5 i rätt ordning.
	Kontrollera att katalogen Reports.tmp är tom

Under Pedago löns installationskatalog finns en katalog som heter Reports.tmp. Denna används vid installation så att rapportfilerna först kopieras dit, varefter de flyttas till sin vanliga plats, Reports. Om den förra installationen inte förlöpt normalt kan där finnas filer kvar. Radera i så fall dessa före du startar installationsprogrammet. Pedago lön installeras oftast under C:\Program så katalogen i fråga heter då C:\Program\Pedago\Reports.tmp
	Kör installationen som Administratör

Detta är speciellt viktigt under Vista/Windows 7/8.x/Windows 2008/2012. Efter att du laddat ned installationsfilen så högerklickar du på denna och väljer ”Kör som administratör”.
Installation av .Net komponenter och säkerhetsuppdatering
Denna version av Pedago Lön kräver att Microsofts .Net version 4.x är installerat. Om så ej är fallet installeras det automatiskt:
Dotnet-Install
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Eventuell kan du vara tvungen att starta om installationen och/eller din dator efter detta.
Symptom på att Net 4.x inte är installerat är att inget händer, alternativt ett felmeddelande då man klickar på programikonen.
Vidare så kräver Crystal Reports att en säkerhetsuppdatering (KB 973544) är installerad. Denna uppdatering finns inte alltid installerad, varför den numera installeras automatiskt av installationsprogrammet:
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	Uppdatering av databasen

Efter att programmet uppdaterats skall databasen uppdateras. Detta kan ske på två sätt. 

Om du loggar in i programmet som en användare med rättigheter att ändra i databasen (oftast ’sa’ på SQL Server) så uppdateras databasen av programmet. Detta skall göras för samtliga företag.

Har du inte rättigheter att ändra databasen, ber du din databasadministratör köra scriptet update295.sql, respektive update295_mssql.sql (om du har sql server) eller update295_access.sql (om du kör access) som du hittar i underkatalogen ’sql’ under programkatalogen. I samma katalog finns även script som du kan använda för att uppdatera samtliga databaser, i det fall att du har många.

	Databasmotor

För litet större kunder rekommenderar vi att man kör på MS SQL Server. Löneprogrammet är inte speciellt resurskrävande så det kan bra köras på samma server som ert ekonomisystem. Det finns även en gratisversion av MS Sql server, 2003 Express som fungerar alldeles utmärkt. Vi undersöker även andra alternativ, som MySQL och DB2.

Konverteringen av löneprogrammets data till SQL Server är enkel och kan utföras av er egen IT-personal, eller av oss mot timdebitering. Fördelarna med att köra mot en extern databasserver är att denna blir mera robust och att man slipper de problem som finns med att ha flera fönster öppna som finns med Accessdatabasen.

Hoppa direkt till punkt 4 om du kör MS SQL Server
Om du kör Accessdatabasen
Läs detta
	Program för att packa och reparera

Detta gäller dig som kör med Jet (Access) databasen. Om du kör mot SQL Server eller annan client-server databas kan du hoppa över denna punkt.
Om du inte vet vilken databas du kör mot så kontrollera i Hjälp, Om: file_6.png
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Texten efter ”Driver=” visar att detta är Jet/Access.

Vid normal användning fungerar Jet-databasmotorn mycket bra. Dock kan det smyga in fel i databaserna och de visar sig oftast vid uppdatering, då Pedago Lön ändrar i databasen. För att undvika problem bör databaserna kontrolleras och packas före uppdatering. Efter att du installerat årsuppdatering 2.8.1 kan du hitta en menypunkt ”Packa databaser”. Kör detta program efter att du säkerhetskopierat, men före du startar den nya versionen av Pedago Lön.
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Kontrollera att sökvägen är rätt. Den bör vara samma som i menyn Hjälp/Om ovan. Programmet LPPack kommer att söka fram alla Pedago Lön databaser i denna katalog, göra en kopia i C:\Backup och sedan kontrollera och eventuellt reparera samt packa dem.

Felet som annars kan uppstå är detta:
Microsoft Jet-databasmotorn avbröt uppdateringen eftersom du försökte att ändra data samtidigt som en annan användare.

State:S1000,Native:-1611,Origin:[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]
	Manuell packning och reparation

Vi har sett fall där denna packning inte lyckats åtgärda alla fel I databasen. I så fall kan man utföra följande manuella operation som förutsätter att man har tillgång till MS Access version 97, 2000 eller 2003 (dock inte 2007):

Öppna databasen i Access och välj konvertera
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Ange filnamn på den nya filen, tex db3.mdb.
Ignorera följande fel:
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Och även detta:
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Välj sedan Verktyg och:
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Sedan:
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Och ge databasen ett nytt namn, tex db4.mdb

Du har nu packat och reparerat databasen och den reparerade kopian heter db4.mdb. Byt namn på din gamla databas eller flytta bort den och byt namn på db4.mdb till samma namn som databasen (tex lp0001.mdb)

Du kan även kontakta Pedago och sända oss din databas så fixar vi den och sänder tillbaka den färdigt uppdaterad för version 2.9.3.
	Om du kör MS SQL Server

För att uppdatera databasen kan du antingen logga in i programmet som ’sa’ eller köra scriptet update294.sql som finns i katalogen ”sql” under installationskatalogen. Körningen måste ske inloggad som ”sa”.

Notera att scripten enbart uppdaterar från senaste version. Så uppdaterar du från tex 2.9.1 måste du köra scripten från 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4 och 2.9.5 i rätt ordning.

Vi rekommenderar även att du kör senaste versionen av MS SQL Native client och inte den gamla ”SQL Server” drivrutinen.
	Datumformat

Vi rekommenderar att du följer internationell standard, eller ISO 8601, som stipulerar att årtal anges som 2011-11-17. ISO 8601 är även nationell standard i de flesta europeiska länder. Löneprogrammet i sig är dock ”datumagnostiskt” och presenterar datum på det sätt du angett i Windows landinställningar.
	Kända problem

Under denna rubrik samlar vi sådana problem vi stött på tillsammans med förslag på lösningar
	Minnesproblem vid utskifter till skärm

På grund av en bugg i Crystal Reports så frigörs inte det minne en rapport till skärmen reserverat då man avslutar rapporten. Rent konkret innebär det att programmet får slut på minne om man skriver många och långa rapporter på skärmen. I verkliga livet kan detta inträffa efter 20-40 utskrifter till skärm. Man måste då gå ur programmet och starta om. Problemen är mindre nu i och med den nya Crystal-versionen, men inte helt eliminerade så vi letar vidare.
	Installation under Windows 7 / 8.x/10

Installationsrutinen är nu skapad med InstallShield 2014 och skall fungera klanderfritt. Vi har testat på Windows 2003 och Windows 7. 32 och 64 bitar. Samt Windows 8.x och 10
	Kör installationen som Administratör

Detta är speciellt viktigt under Vista/Windows 7/8/10

	Ny version av Crystal Reports

I version 2.9.5 är hela rapportmaskineriet utbytt. Nuvarande version är Crystal Reports for Net framework 4.0 (version 13.0.18). Notera att du måste ha minst version 13_0_14 om du installerar för hand.

	Saknad u25cal.dll eller u25C128.dll

Följande fel borde inte uppstå med den nya versionen av Crystal Reports, men vi väljer att dokumentera det ändå.
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Filen u25cal.dll och u25C128.dll är tillägg till Crystal Reports som vi skrivit för att hantera vissa kalenderspecifika funktioner som streckkoder, födelsedatum och ålder från signum. Installationsprogrammet lägger ned denna fil på rätt ställe, vilket är [Program]\SAP BusinessObjects\Crystal Reports for .NET Framework 4.0\Common\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86. Om Crystal Reports uppgraderas kan dessa filer behöva flyttas manuellt.

	Datakällor läggs upp automatiskt

Notera att .NET-versionen av Crystal Reports kräver att det finns en datakälla för varje anslutning. Av denna orsak skapar en sådan för varje företag av Pedago Lön:
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Namnet skapas som Pedago_Databastyp_lp<nummer>. I exemplet ovan har företagskoderna 1 och 99 accessdatabaser, medan 2 och 1200 är SQL Serverdatabaser. Eftersom Pedago Lön och Crystal Reports är 23-bitarsprogram så skapas dessa som 32-bitarsanslutningar. Om du kör på 64-bitars Windows 7 måste du använda 32-bitars-versionen av ODBC för att administrera. Denna hittar du som odbcad32.exe under C:\Windows\SysWOW64.
Notera att dessa datakällor läggs upp ifall de inte redan finns. Om du flyttar en accessdatabas eller byter servernamn ppå en SQL-server så kommer dessa ej att uppdateras. Enklast är då att helt enkelt radera dem och låta Pedago Lön skapa dessa på nytt.
	 Ominstallation, datorbyte och liknande

Om det är frågan om en ominstallation, tex om du byter dator, är det några saker du bör kontrollera. Välj Hjälp, Om i Pedago Löns menyrad:
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Notera versionsnumret (här 2.8.0.4) och installationskatalog (oftast C:\Program\Pedago). Notera även vilken databas du har. I detta fall står det ”Microsoft Access” vilket betyder att din databas ligger i filer på datorn.
	Säkerhetskopia

Ta en säkerhetskopia av katalogen ovan
Ta en kopia av de registernycklar som Pedago Lön skapar. I dessa ligger flyktigt data som fönsterstorlekar och positioner, men även sådant som inställningar i vissa menyer, tex ”enter för nästa fält”.

Starta Regedir (Start, Kör regedit) och navigera dig fram till HKCU\Software\Pedago Lön:
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Välj Arkiv, exportera:
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Lägg filen någonstans där du kan hitta den.
	Installation

Själva installationsproceduren är lika oberoende av om det är en nyinstallation eller ominstallation. Du använder det installationsprogram du fått vid leverans, eller laddar ned det senaste från http://www.pedago.fi/pa. Starta sedan installationsprogrammet, inloggad som en användare med administratörsrättigheter:
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Om du installerar om Pedago Lön och vill ha programmet i en annan katalog än standardkatalogen så ändrar du här.
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Välj ”Normal”
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Du bör låta installationsprogrammet öppna filen viktigt, skriva ut den och läsa den.

	Läs tillbaka info från backup

Om det är frågan om en ominstallation så kan du behöva läsa tillbaka information från den kopia du gjorde i steg 1.
	Läs tillbaka registret.

Starta utforskaren, bläddra fram till filen du skapade i punkt 1.1.1 (pedago.reg). Dubbelklicka på denna. Du får frågan om du vill lägga till informationen i registret. Svara ja.
	Läs tillbaka filer för databaskopplingar

Kopiera in filerna lpsys.mdb, lpsys.dsn samt alla filer lpxxxx.dsn från säkerhetskopian till installationskatalogen (lpxxxx.dsn är filer lp0001.dsn, lp0002.dsn etc)
	Läs eventuellt tillbaka lp.exe

Om du då du startar löneprogrammet efter ominstallationen upptäcker att du ha en äldre version så skall du även kopiera filen lp.exe från säkerhetskopian.
	Om du sänder lönespecifikationer per e-post

Nyare versioner av Pedago Lön kan själv sända specar. Om du i stället använder programmet WMailTo för att sända så rekommenderar vi att du använder den funktionalitet som finns inbyggd i programmet i stället.


Med vänlig hälsning

pedago
	i n t e r a k t i v  a b
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Anders Gustafsson, ingenjör

anders.gustafsson@pedago.fi
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