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WinAdarStart
1. Starta programmet via skrivbordsikonen: WinAdarStart
Tryck på IPL-ikonen för
avsedd start av ADARsystemet.

Vidstående VälkomstBild
visas första gången som en
start för dagen utförs.

Denna StartIkon är sparad på SkrivBordet!

Nedvanstående UppStartsProgram visas för val avbearbetning:

Via UppStartsProgrammet kan flera olika val göras. Notera alla SidoKnappar för anrop av olika program
eller funktioner. (Notera att programmet gör en FunktionsTest och grönt ljus visar att den är godkänd)
Tryck på STARTA-knappen för anrop av ACCESSAS-programmet som gör en för systemet
nödvändig BehörighetsKontroll innan tillåten användning av ADAR-programmen.
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1. Tryck på tidigare visad STARTA-knapp anropas nedanstående program för BehörighetsKontrollen:

2. Ange din tilldelade SignaturIdentitet eller din SignaturSiffra (Nr) för tillträde till ADAR-programmen!
Obs: Alla gällande SignaturIdentiteterna skall registreras via SIGNATUR-programmet under SIP-menyn!
3. Välj eller acceptera FöretagsIndentiteten och ange eventuellt LösenOrd och tryck sedan på OK-knappen!
4. Eventuellt skall en FöretagIdentitet väljas (eventuellt LösenOrd anges) om flera används för ADARsystemet.
Om HjälpTexter skall visas eller inte bestäms genom att ange [J] eller [N] i det avsedda fältet!
Vid tryck på OK–knappen anropas (HuvudMenyn) IPLMENYN-programmet!
Notera att AccessasProgrammet visar om ArbetsStationen körs mot en NätverksServer eller om all bearbetning görs enbart i ArbetsStationen och dess lokala disksystem.
Notera också att ACCESSAS-programmet kontrollerar om nya versioner finns tillgängliga för att upp-datera
den ArbetsStation som UppStarten utförts från!
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Notera nedanstående ProgramRuta som visar knapparna Download och Kontroll samt Uppdatera för den
gällande ADAR-installationen: (Notera visat VersionsDatum för Download/Uppdatera-knapparna)

Vid tryck på Download-knappen anropas DOWNLOAD-programmet för hämtning av Grund/Applikationsprogram. (Se vidare dokumentation ProgramUppdatering.pdf för uppdateringar)
Vid tryck på Kontroll-knappen anropas KONTROLL-programmet som ger information om datum för alla
de versioner av SystemPrefix som ingår.

Om några av SystemPrefixen är markerade med grå bakgrund visar detta därmed att dessa inte ingår i utförd
installation av ApplikationsProgram.
Vid tryck på Dokument-knappen hämtas ProgramUppdatering.pdf som sparas på den lokala diskens
DOWNLOAD-katalog så att den kan skrivas ut för handledning till av-sedda uppdateringar!
Rätten till alla uppdateringar ges via SupportAvtalet men att användaren själv måste utföra dessa via de
avsedda programmen som klart underlättar arbetet med detta.
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Vid tryck på Uppdatera-knappen anropas NVKOPIAN-programmet för kopiering av GrundProgrammen
från NätverksServern till ArbetsStationen och dess WINADAR-katalog:

Tryck på Starta-knappen och avsedda kopiering startar. Den utför först ett borttag av alla berörda program på
den lokala diskens WINADAR-katalog för att sedan kopiera från WINADAR-katalog på NätverksServern.
Notera att NVKOPIAN-programmet kan uppdatera WindowsFonter och OCX samt DLL-filer som används
av ADAR-programmen.
Även nödvändiga SkrivbordsGenvägar kan skapas av programmet om så önskas!
Dessa SkrivbordsGenvägar kan skapas av programmet för enkel start av avsedda program.
Nedan kappar i UPPSTART-programmet för BACKUP och RESTORE är till för kopiering av WINDATAkatalogens tillhörande DataBasRegister:
Vid tryck på BACKUP-knappen anropas BACKUPAS-programmet som gör en Säkerhetskopia av WINDATA-katalogen till (ADAR)FTP-servern!
Vid tryck op RESTORE-knappen anropas FTPLADDA-programmet som gör en ÅterLäsning av WINDATA-katalogen från (ADAR)FTP-servern!
Övriga TryckKnappar i UPPSTART-programmet!
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Tryck på FS-knappen anropas ADARHELP-programmet för information om FjärrStyrning
till installerade TruckDatorer med mera. Se vidare dokumentationen ThisStuffInstallation!
Tryck på TB-knappen anropas TOOLBOX-menyn för dess ingående VerktygsProgram till
underhåll av ADAR-applikationen. Se vidare dokumentationen WinAdarTool!
Tryck på UF-knappen anropar WindowsUtforskaren för valfria kontroller av diskar och dess
kataloger med möjlig hantering av innehållet!
Tryck på Sb–knappen för anrop av BUWINSYS-programmet för att göra en SäkerhetsKopia
av den lokala C:\WINADAR\SYSTEM-katalogen!
Nedanstående ProgramFormulär visas för BUWINSYS-programmet:

Ovanstående BackupProgram används oftast då kontroll av data skall utföras av ADAR för att lösa något fel
som skall åtgärdas enligt användarens egna data. (Se dokumentation WindataBackup)
För SäkerhetsKopieringar tillhandahåller System ADAR konsulting en automatiska lösning för att en gång
per dygn kopiera ingående DataBasRegister till en hyrd InterNetServer.
Tryck på Koll-knappen anropar funktionen för Environment String Table för ArbetsStationens gällande WindowsKopplingar!
Tryck på BV-knappen anropar funktionen för BrandväggsInformation till Actian PSQL anrop Local/Remote med uppgift om nödvändiga portar!
Tryck på NS-knappen anropar NET USE-funktionen för koppling av SERVERPROG och
SERVERDATA samt SERVERALLA ansluta NÄTVERKS-kopplingar!
Tryck på Avtal-knappen anropar www.adar.se/support för AvtalsInformation.
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5. Nedan IPL - HuvudMeny visas med endast de SystemVal som SignaturIdentiteten tillåts använda!

Vid installationen av ADAR-programmen bestäms vilka ProgramSystem (SystemPrefix) som ingår och endast dessa visas via den ovanstående HuvudMenyn. (IPL=Initiell ProgramLaddning)
Ett ProgramSystem visas med dess BokstävsKombination, ett så kallat akronym. Varje ProgramSystem har
sitt eget MenySystem för anrop av dess olika ProgramModuler.
Vid NyUppstart av ADAR-systemet skall vissa grundläggande uppgifter registreras. Vissa av dessa uppgifter
kommer att registreras som grunddata av ADAR-personal på plats så att ProgramSystemen kan användas.
Se vidare dokumentation ProgramInstallation.pdf för ADAR-installationen!
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Övriga ProgramStarter
Nedanstående StartIkoner avser start av de ADAR-program som enkelt skall hanteras från de ArbetsStationer som avses för programmens funktioner.
Denna StartIkon skall läggas på den ArbetsStation som skall hantera BackupProgrammet och
tryck på StartIkonen utför start av BACKUPIT-programmet!
Se nedanstående ProgramFormulär som exempel:

Denna StartIkon skall läggas på den ArbetsStation som skall hantera WebLagerProgrammet
och tryck på StartIkonen utför start av WEBLAGER-programmet!
Se nedanstående ProgramFormulär som exempel:
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