Oppdatering av Extensor 05
Denne veiledningen går ut i fra at Extensor 05 allerede er installert og at tilkobling mot databasen er konfigurert.
Oppdateringen gjøres i to operasjoner: oppdatering av programfiler og oppdatering av database.

Databaseoppdateringen trenger bare å kjøres én gang per database og kan kjøres fra en vilkårlig maskin så lenge
denne er satt opp med tilkobling mot databasen. Oppdateringen av programfiler må så kjøres på alle maskiner
som skal bruke Extensor 05.
Normal prosedyre er å installere programoppdateringen på én enkelt maskin først for deretter å installere
databaseoppdateringen fra denne samme maskinen. Deretter gjentar du kun programoppdateringen på de
resterende maskinene som skal bruke Extensor 05.

Det anbefales også at det i flerbruker og/eller serverinstallasjonsmiljø gis beskjed til alle brukerne slik at de kan
logge av og lukke Extensor imens oppdateringen kjøres. Dette gjelder da spesielt når det utføres oppdatering av
databasen.
Det er alltid en god rutine å kjøre en backup før du gjør endringer på systemet, vi anbefaler på det sterkeste at
dette gjøres før du kjører oppdatering av Extensor 05.

Backup av Extensor 05 kan kjøres på to måter:
-

Via programmet Extensor Backup
Dette gjelder normalt sett for brukere med egen installasjon hvor hele systemet ligger på én maskin.
Extensor Backup er et tilleggsprogram som må installeres om du ikke har dette fra før.
Extensor Backup programmet finner du på våre nettsider på følgende link:
http://extensor.no/download/SetupExtensorBackup.exe

-

Via SQL Server Management Studio
Dette er normalt sett for brukere som jobber i et flerbruker og/eller serverinstallasjonsmiljø. Normal
prosess er at man gir beskjed til IT-ansvarlig om å utføre en backup via dette.

Veiledningen er delt i 4 deler:
-

Del 1: Oppdatering av programfiler

-

Del 2: Oppdatering av databasen

-

Del 3: Hvordan tvinge igjennom oppdateringen av programfiler på nytt ved feil

-

Del 4: Hvordan tvinge igjennom oppdateringen av databasen på nytt ved feil
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Del 1: Oppdatering av programfiler
1. Gå inn på våre nettsider på adressen http://extensor.no/support/lastned/#1
Der finner du siste versjon lagt ut under linken «Last ned Extensor 1.2x.x» øverst på siden.
Høyreklikk linken og velg «lagre som», «lagre mål som» eller «lagre link som». Dette kan variere litt etter
språkinnstillinger samt etter hvilken nettleser du bruker. Nettleseren er det programmet du bruker til å lese
på internett med, de mest kjente og vanlige nettleserne er Chrome, Firefox og Internet Explorer.
Lagre denne på skrivebordet ditt i Windows, evt. velg en plassering som er lett tilgjengelig for deg når du skal
installere denne etter nedlastingen. Legg den gjerne på en delt nettverksmappe for å gjøre det enklere å
installere denne på flere maskiner om du skal gjøre dette.
2. Bla deg frem til den nedlastede filen, deretter høyreklikk den og velg «Egenskaper»/«Properties».
Du får da opp en av disse to vinduene:

3. Her er det viktig at du nederst til høyre krysser av for «Fjern blokkering»/«Unblock file» (venstre bilde) evt.
trykker på knappen for «Unblock» (høyre bilde), deretter trykker på «Bruk»/«Apply».
Den nederste informasjonsteksten og valgene for «Fjern blokkering»/«Unblock» forsvinner. I noen Windows
versjoner blir isteden teksten grå for å markere at dette ikke lenger er gjeldende. Trykk så «OK» for å lukke
vinduet.
Dette punktet er viktig å utføre for å forhindre at deler av Extensor installasjonen ikke blir blokkert av
Windows operativsystemet. Dette vil da arte seg med flere feilmeldinger når du starter Extensor etter
oppdateringen.
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Har du ikke disse valgene om blokkering/unblock så ser du bare bort fra dette punktet.
4. Når du nå skal installere oppdateringen er det viktig å gjøre dette som en bruker som er Administrator på
maskinen denne skal installeres på.
Normalt sett for .exe filer har man valget «Kjør som Administrator» om man høyreklikker installasjonsfilen,
men for .msi filer så gjelder ikke dette.
For å tvinge .msi filer til å kjøre som administrator, gjør følgende: hold nede «shift»-tasten på tastaturet
samtidig som du høyreklikker installasjonsfilen. Du får da opp valget «Kjør som annen bruker»/«Run as
different user» velg så dette. Du får opp en påloggingsboks «Kjør som annen bruker»/«Run as different user»
som ber om brukernavn og passord. Fyll så inn kredentialer for administratorkontoen som skal brukes for å
kjøre installasjonen.
5. Man får så opp velkomstskjermen for installasjonsveiviseren i vinduet «Installasjon av Extensor 05»:

Merk deg her versjonsnummer for oppdateringen nede i venstre hjørne.
Oppdateringen finner den gjeldende installasjonen av Extensor 05 automatisk og oppdaterer
programversjonen i samme mappe som denne. Merk at man kun får informasjon om at «Oppdateringen
installeres i mappe:» men ikke noen valg om å endre plasseringen på denne. Trykk «Neste».
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6. Man kommer til skjermen «Klar for installering»

Merk det lille skjoldet på «Installere» knappen, dette viser at installasjonen vil kjøres som Administrator.
Trykk «Installere».
7. Installasjonen starter.

Dette tar noen minutter og den grønne fremdriftsindikatoren vil fylles flere ganger før installasjonen er ferdig.
Det er mulig du under installasjonen får opp ett eller flere vindu med navn «Brukerkontokontroll»/«User
Account Control» med spørsmål om «Vil du tillate at denne appen fra en ukjent utgiver gjør endringer på
enheten?» evt. «Do you want to allow the following program from an unknown publisher to make changes to
this computer?». Trykk i såfall «Ja»/«Yes» på disse.
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8. Installasjonen er fullført.

Trykk «Fullfør».
9. Når du så starter Extensor 05 vil du nå ha nytt versjonsnummer nede til høyre:

10. Fortsett så med Del 2 med den første maskinen for å oppdatere databasen.
11. Når punkt 9 er utført, gjenta så prosessen i punkt 1-8 på de resterende maskinene.
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Del 2: Oppdatering av databasen
1. For å oppdatere databasen blar du deg først inn i programkatalogen for Extensor.
Normalt sett er denne «C:\Programfiler (x86)\Extensor».
2. Der finner du programmet «Extensor.DBUpdate.exe» evt. «Extensor.DBUpdate».

Høyreklikk denne og velg «Kjør som Administrator».
3. Det er mulig du får opp ett vindu med navn «Brukerkontokontroll»/«User Account Control» med spørsmål om
«Vil du tillate at denne appen fra en ukjent utgiver gjør endringer på enheten?» evt. «Do you want to allow
the following program from an unknown publisher to make changes to this computer?». Trykk i såfall
«Ja»/«Yes» på dette.
4. Du får da opp vinduet «Extensor Databaseoppdatering»:

Trykk «Start oppdatering».
5. Dette jobber noen minutter før det så kommer opp med følgende:

Oppdateringen av databasen er da fullført.
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Del 3: Hvordan tvinge igjennom oppdateringen av programfiler på nytt ved feil
1. Får du feilmeldinger i programmet eller har mistanke om at oppdateringen ikke ble kjørt inn riktig kan du
tvinge igjennom både programoppdateringen samt databaseoppdateringen på nytt.
2. For å kjøre programoppdateringen på nytt, gjør følgende: dobbeltklikk installasjonsfilen for den kjørende
versjonen på nytt, du får nå opp et litt annerledes velkomstbilde:

Trykk «Neste».
3. Du får så opp følgende valg:

Velg «Reparer» (trykk på ikonet til venstre for teksten).
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4. Installasjonsveiviseren er klar for å kjøre reparasjon av installasjonen:

Trykk «Reparer».
5. Reparasjonsinstallasjonen starter:

Dette tar noen minutter og den grønne fremdriftsindikatoren vil fylles flere ganger før installasjonen er ferdig.
Det er mulig du under installasjonen får opp ett eller flere vindu med navn «Brukerkontokontroll»/«User
Account Control» med spørsmål om «Vil du tillate at denne appen fra en ukjent utgiver gjør endringer på
enheten?» evt. «Do you want to allow the following program from an unknown publisher to make changes to
this computer?». Trykk i såfall «Ja»/«Yes» på disse.
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6. Reparasjonsinstallasjonen er fullført.

Trykk «Fullfør».
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Del 4: Hvordan tvinge igjennom oppdateringen av databasen på nytt ved feil
1. For å kjøre databaseoppdateringen på nytt blar du deg først inn i programkatalogen for Extensor.
Normalt sett er denne «C:\Programfiler (x86)\Extensor».
2. Der finner du programmet «Extensor.DBUpdate.exe» evt. «Extensor.DBUpdate».

Høyreklikk dette og velg «Kjør som Administrator».
3. Du får nå opp vinduet «Extensor Databaseoppdatering»:

Du får nå status «Allerede oppdatert!» og får da ikke valget om å kjøre databaseoppdateringen på nytt.
4. Høyreklikk programmet «Extensor.DBUpdate.exe» evt. «Extensor.DBUpdate» på nytt og ikke kjør det, men
velg isteden «Lag snarvei».
5. Snarveien blir da hetende «Extensor.DBUpdate – Snarvei», høyreklikk denne og velg
«Egenskaper»/«Properties».
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6. Du får da opp vinduet «Egenskaper for Extensor.DBUpdate – Snarvei»:

I feltet «Mål» går du inn helt til høyre etter hermetegnene som angir sti til filen og legger til ordet «repeat»
med et mellomrom foran. Se bildet over.
Trykk så «Bruk»/«Apply» for å lagre og «OK» for å lukke vinduet.
7. Høyreklikk så snarveien «Extensor.DBUpdate – Snarvei» og velg «Kjør som Administrator».
8. Det er mulig du får opp ett vindu med navn «Brukerkontokontroll»/«User Account Control» med spørsmål
om «Vil du tillate at denne appen fra en ukjent utgiver gjør endringer på enheten?» evt. «Do you want to
allow the following program from an unknown publisher to make changes to this computer?». Trykk i såfall
«Ja»/«Yes» på dette.
9. Du får da opp vinduet «Extensor Databaseoppdatering» som nå har valget for «Start oppdatering» igjen:

Trykk «Start oppdatering».
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10. Dette jobber noen minutter før det så kommer opp med følgende:

Oppdateringen av databasen er da fullført og har blitt kjørt på nytt.
11. Snarveien du har lagd beholdes nå videre og kan evt. brukes til å tvinge igjennom oppdateringen på nytt også
ved evt. fremtidige oppdateringer av databasen.
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