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ALLMÄNT
Detta dokument beskriver installation av patchar för NYKO hantering till FB 7.7.0.
Samma sak gäller installationsfiler, hämta alltid hem dem i anslutning till att installation ska göras, för att ha
senaste versionen.
FB 7.7.x innefattar följande komponenter:
•

Officiella vyer

•

FB Webb

•

FB Områdeshantering

1.1

Filhämtning

•

Gå till Sokigos hemsida och produktsidan FASTIGHET & BEFOLKNING .

•
•

Klicka på LADDA NER (KRÄVER INLOGGNING)
Klicka på HEMSIDAN-FB -> Aktuell version

Hämta ALLTID hem filer samma dag som du ska installera så att du har den allra senaste versionen
inklusive eventuella patchar.
Det går också att gå direkt till FTP:n genom den kompletta adressen, använd gärna Utforskaren eller ett
FTP-program om du går denna väg: ftp://ftp.sokigo.com/HEMSIDAN-FB/Aktuell version
•
•

Användarnamn: HEMSIDA-FB
Lösenord: får du genom att kontakta kundservice på kundservice@sokigo.com eller 0771-60 60 70
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1.2 Uppdatera vyer FB 7.7.0
För att återställa så att endast sex siffor visas på nyckelkodsområden i FB:s officiella vyer måste vyerna
uppdateras. Den unika 10-siffriga koden finns fortfarande kvar i datamodellen vilket gör att Nyko
fortsättningsvis kommer att vara unik mellan kommuner och därmed fungera för er i samverkan.
Med vyuppdateringen följer också en helt ny vy för NYKO speciellt anpassad för kartan med förädlade
beräkningar rörande befolkningsinformation. Läs mer om det i FBIntegrationOfficiellaVyer_770.pdf.

Det går bra att uppdatera vyer utan att lägga på patcharna på FB Webb.
För att uppdatera FB:s vyer, gör så här:
•

Starta och logga in i FB Underhåll.
- MSQL: bara tabellägare
- Oracle: systemanv och tabellägare

•

Välj Vyer – Uppdatera standardvyer

•

Välj Vyer – Uppdatera spatialt FB.

•

Välj Vyer – Uppdatera FB Integration.

•

Välj Vyer – Uppdatera prestandavyer

•

Välj Vyer – Uppdatera
standardsynonymer (endast Oracle)

Det är alltid ok att skapa om vyerna när som helst mellan versioner. Du kan alltid genomföra ovanstående
steg som en första åtgärd om du känner dig fundersam över något.
OBS! Om det enbart är de vyer som Treserva använder som behöver uppdateras så räcker det med att
uppdatera standardvyer.

1.3 Patchar på FB Webb
Det finns även patchar på samtliga flikar i FB Webb för er som önskar se 6-siffriga nyckelkoder där.
FB Webb patcharna kräver att databasvyerna är uppgraderade.
Patchar finns för följande moduler:
FB Webb

Installationsfil

Releasedatum

FB Webb (ramverket)

FB Webb (v7.7.0.3).zip

2020-11-02

FB Område 7.7.0

FB Område (v7.7.0.4).zip

2020-11-10

FB FIR 7.7.0

FB FIR (v7.7.0.4).zip

2020-11-02

FB Byggnad 7.7.0

FB Byggnad (v7.7.0.4).zip

2020-11-12

FB Lägenhet 7.7.0

FB Lägenhet (v7.7.0.2).zip

2020-11-02

FB KID 7.7.0

FB KID (v7.7.0.4).zip

2020-11-24

FB KID Statistik 7.7.0

FB KID Statistik (v7.7.0.4).zip

2020-11-24

Var noga med att kontrollera att applikationerna hamnar i rätt applikationspool vid installationen.
Applikationspoolen för ovanstående moduler måste vara satt till .Net 4 och heter ofta FB Webb.
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1.3.1 Viktig information om FB Webb och AD-inloggning
Om Active Directory används för inloggning eller om någon av de web.config-filer i FB Webb har redigerats
manuellt måste filen/filerna tas bort innan uppgradering. Detta gäller även underliggande modulers
web.config. Är du osäker, tag alltid bort alla web.config före uppgradering.
Den web.config som berör FB Webb ligger i följande katalog: \inetpub\wwwroot\FBWebb. Tag även bort
alla web.config i underliggande kataloger, samtliga skapas om vid installationen.
Efter uppgraderingen måste Active Directory åter aktiveras i IIS:en i enlighet med instruktionerna i Att
koppla FB till AD.pdf. Se avsnitt Anpassning av FB installationen till AD-läge.
Se dokument Installation FB 7.7.0.pdf för mer detaljerade installationsanvisningar för berörda moduler.

1.3.2 Installera patchar på FB webbrapport till 7.7.0
FB 7.7.0 omfattar nya versioner av samtliga webbrapporter. Det är dock endast ett fåtal som kräver egna
installationer. För information om nyheterna se versionsmeddelande FB 7.7.0 VM.pdf.
Rapporter som kräver egna installationer är:
FB Webb

Installationsfil

Releasedatum

FB FIR Fastighetsförteckning

FB FIR Fastighetsförteckning (v7.7.0.6).zip

2020-11-12

FB Boenderapport

FB Boenderapport (v7.7.0.1).zip

2020-10-09

1.3.3 Testkör FB Webb
Starta programmet efter slutförd FB Webb-installation för att kontrollera att alla flikar går igång.
Får du ett felmeddelande vid inloggning eller när någon av flikarna startas, tag bort filen web.config och
kör en Repair på aktuell installationsfil.

1.4

Frågor, kundservice med mera

Supportärenden kan, som vanligt, registreras via Sokigos hemsida. Det går också att ringa Sokigos
kundservice 0771-60 60 70 (lokal samtalstaxa) eller skicka e-post till kundservice@sokigo.com.
Önskar du installationshjälp tas ärendet vidare till konsultavdelningen.

Installation patchversion FB 7.7.0

Sida 5

