BYGGsamordnaren
Att tänka på vid installation i TS / Citrix-miljö
Eftersom BYGGsamordnaren samverkar med andra program är det viktigt att tex.
•
•

•
•

Word och excel finns installerat
Att lämplig mail-programvara finns installerat.
Om mailen även används lokalt på klienten, så är det pedagogiskt vettigt om mailen är
synkad med TS / Citrix-klienten genom tex. Exchange.
Att lokala enheter kan accessas, då man ofta behöver lägga in tex. bilder från en
kamera
Att lokala skrivare installeras, så att utskrifter kan göras lokalt

Installationen
Installationen brukar inte vara några problem, utan följer gängse regler för installation i TS
och Citrix.
Dock så installerar BYGGsamordnaren själv, vissa komponenter i systemet när
BYGGsamordnaren startar. Detta görs för att lätt kunna dra ut en genväg till Byggsam.exe i
en nätverksmiljö. Då slipper man installera programmet lokalt på klienterna. Detta
förfaringssätt kan givetvis användas i TS-miljö också.
Men.
Starta alltså BYGGsamordnaren med administratörsrättigheter, första uppstarten, så att den
har möjlighet att registrera vissa komponenter.

Installera PDF-drivrutiner
När BYGGsamordnaren skapar PDF-filer installerar den själv en skrivardrivrutin som heter
"BYGGsamordnaren PDF". I Citrixmiljö eller i Terminal server-miljö så är det inte alltid
tillåtet att som användare lägga till skrivare. BYGGsamordnaren kan då inte installera
skrivaren och PDF-filerna uteblir.
För att komma runt detta problem kan en administratör installera skrivardrivrutinen manuellt
så att den alltid finns tillgänglig när BYGGsamordnaren behöver den.
Gör så här:
1. Inne i BYGGsamordnaren väljer du Arkiv/Installera/Installera BYGGsamordnarens
PDF-skrivare (går att göra manuellt, titta sist i detta dokument).
2. Se till att användarna inte kan radera denna skrivare genom rätt tilldelning av
rättigheter.
3. För att användare skall kunna använda 'BYGGsamordnaren PDF' måste användarna
också ha rättigheter att skriva och läsa i registry-nyckeln:
'HKEY_CURRENT_CONFIG\Software\BYGGsamordnaren PDF'
Högerklicka på nyckeln i register-editorn och tilldela rättigheter för
användaren/användargruppen.
I 2000-server får man använda programet Regedt32.exe för att kunna ställa rättigheter
i registry. (I menyn Security / Permissions)

Om ni använder Windows 2008 64-bit så gör också följande justeringar:
1. Öppna egenskaperna för BYGGsamordnaren PDF och lägg upp en lokal port som
heter ” AmyuniPDF”
Se till att BYGGsamordnaren PDF är kopplad till denna port:
2. Under Avancerade inställningar bockar du bort ”Enable advanced printing features”
enligt bilden:

Manuell installation av PDF-skrivaren
1. I katalogen \Install\Program\ på BYGGsamordnaren-CDn finns en fil som heter
install.exe. Kör denna filen. Detta installerar en skrivare som heter "Amuyni PDF
Converter" på datorn.
2. Gå in i skrivarhanteringen och byt namn på "Amuyni PDF Converter" till
"BYGGsamordnaren PDF".

