Uppgradering av CardioVisions till version 1.19.2
Från och med version 1.19.0 av CardioVisions så krävs inte längre någon registrering av programmet,
vilket innebär att ni har fri tillgång till att installera CardioVisions i nätverk, samt tillgång till alla
analysfunktioner i programmet.
Tillvägagångssättet för uppgraderingen bestäms av vilken aktuell version som skall uppgraderas. Om
du har version 1.16.0 eller nyare versioner så gör du enligt uppgraderingsalternativ 1 och om du har
version 1.15.0 eller äldre gör du enligt uppgraderingsalternativ 2.

Uppgraderingsalternativ 1
Uppgradering av version 1.16.0 eller nyare.
1.

Stoppa FlashFiler servern.

2.

Ta en säkerhetskopia av den aktuella CVNET mappen och alla dess undermappar.

3.

Installera version 1.19.2 i samma mapp som den aktuella installationen.
Normalt så känner programmet av om det finns en tidigare installation och frågar då om du vill
uppgradera den befintliga installationen eller välja ett avancerat alternativ, välj uppgradera.

4.

Efter installationen måste filen MTSRV002.EXE (CVNET/SERVER) godkännas i brandväggen.

Uppgraderingsalternativ 2
Uppgradering av version 1.15.0 eller äldre.
1.

Skapa en ny mapp för export av data.
Vid uppgradering av äldre versioner så måste den gamla installationen och dess databas
avinstalleras, varför all gammal data måste exporteras från den befintliga installationen och
därefter importeras till den nya installationen. För detta ändamål krävs att du först skapar en
mapp dit befintlig data kan exporteras.

2.

Starta CardioVisions och logga in som administratör.

3.

Öppna databasen och i fönstret ”Välj folder” eller ”Välj mapp” (beror på version av programmet)
markerar du den mapp från vilken data skall exporteras.

4.

Klicka på menyn ”Verktyg” och välj ”Exportera data från vald mapp…”, varvid fönstret
”Exportera” öppnas.

5.

Ange ”Destinations mapp” och välj ”Filtyp” CardioVisions (.SM0)
Klicka på ”Starta” knappen varvid exporten startar. Klicka på ”Stäng” knappen efter avslutad
export.
Stäng nu CardioVisions och stäng därefter FlashFiler servern (databas servern).

6.
7.

Avinstallera den befintliga CardioVisions installation och dess databas. Använd Windows
avinstallationsfunktion om programmet finns där, i annat fall finns en ”uninstall.exe” fil i CVNET
mappen.

8.

Installera nu CardioVisions 1.19.2
Programmet skall helst installeras med den föreslagna sökvägen (:\MEDITECH\CVNET) och inte i
programmappen.

9.

Efter installationen måste filen MTSRV002.EXE (CVNET/SERVER) godkännas i brandväggen.

10. Starta CardioVisions och följ dialogen ”Handledning för start”
11. Öppna databasen och markera den mapp dit som de exporterade registreringarna skall
importeras.
12. Klicka på menyn ”Verktyg” och välj ”Importera data till vald mapp…” / ”CardioVisions format…”,
varvid fönstret ”Väljs SM0 filer” öppnas.
13. Ange sökväg till den mapp där de exporterade registreringarna finns och du kan därefter se en
lista över dessa registreringar. Klicka på ”OK” knappen för att starta importen.
14. Efter utförd import visas fönstret ”Resultat av import”, klicka på ”OK” för att stänga fönstret och
alla registreringar skall nu återfinnas i den valda datamappen.
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