AutoUppdatering
I BYGGsamordnaren
BYGGsamordnaren har inbyggd funktionalitet för (mer eller mindre) automatisk uppdatering.
Efter att en ny version har släppts så dyker det upp en röd text på BYGGsamordnarens startskärm där
det står ”Ladda hem uppdatering”.

All versioner?
Idag är det endast de mindre revisionsuppdateringarna som vi släpper via BYGGsamordnarens
autouppdatering, men detta kan ändra sig inom snar framtid.

Ladda hem uppdatering
När man klickar på den röda texten ”Ladda hem ny uppdatering” så kommer ett separat program
startas i bakgrunden som laddar hem uppdateringen. Efter en stund så har det meddelandet ändrats
till ”Installera ny uppdatering”. Tycker du att det tar för lång tid, så kan du starta om
BYGGsamordnaren. Då sker direkt en kontroll om en ny version är nerladdad.

Installera uppdatering
Klicka på texten ”Installera ny uppdatering” för att starta installationen.

Vem får ladda hem uppdateringar
Alla användare får lov att ladda hem nya uppdateringar.

Vem får installera uppdateringar?
Endast de som i BYGGsamordnaren är Administratörer får installera uppdateringar.

Begränsa vem som får installera uppdateringar
Först och främst så se till att inte alla användare i BYGGsamordnaren är administratörer (i
BYGGsamordnaren). Endast de som behöver lägga upp användare i BYGGsamordnaren behöver vara
administratörer.
Detta ställer man in under menyn: Inställningar – Användarhantering.
Om den begränsningen inte
räcker, så kan man ställa in så
att endast användaren ”adm”
kan installera en uppdatering.
Detta ställer man in i
BYGGsamordnarens
Användarhantering.

Tvinga hämtning
Som ett alternativ till att klicka på den röda texten kan du välja i Arkiv menyn - Installera – Ladda
hem senaste uppdatering av BYGGsamordnaren.
Detta startar programmet bsoUpdate. Om det finns en ny version att ladda hem så kommer du
kunna trycka på knappen ”Ladda hem senaste versionen”. Annars är den grå.

Tvinga uppdatering
Som ett alternativ till att starta installationen genom att klicka på den röda texten kan du välja detta
ur samma meny som ovan.

Stäng av!
I vissa speciella miljöer kan det vara omöjligt att passa in BYGGsamordnarens autouppdatering.
Därför har vi gjort det fullt möjligt att stänga av det.
Principen är att man redigerar filen Default.ini och under [Programkontroll] lägger till
NoRevision=”1”.
Notera att detta även stänger av BYGGsamordnarens versionshantering.

