
 

SIPMENYN 
 

Dessa SIP-program som anropas från WinAdarTool och är endast för installation och underhåll. 
 

 
Tryck på knappen S.I.P för anrop av dess MenyProgram för InstallationsFunktioner till 

gällande uppgifter för ADAR-installationen! 
 

Vissa av dessa uppgifter som anges är fasta och ändras inte medan andra är beroende på 

vad som anges för användaren och konfigurationen. 

 

                             
 

 

Tryck på vidstående knappar anropar avsedda UnderhållsProgram för ADAR-

systemet och dessa används endast av Installations/SystemAnsvarig. 
 

Dessa ProgramFunktioner skall aldrig användas av användaren om inte detta sker 

med samförstånd av ADAR som leverantör. 
 
För registrering av SignaturIdentiteter skall endast den SystemAnsvarige tillåtas 

registrering och ändring via det avsedda SignaturProgrammet. 
 

Endast SkrivareKnappen bör användas av användaren för val av skrivare till de 

avsedda och ingående SkrivarEnheterna. 

 
 

 
Tryck på knappen S.U.P för anrop av dess MenyProgram för UtvecklingsFunktioner 

till gällande uppgifter för ADAR-installationen! 



1. InitieraProgrammet 
 

 
Tryck på knappen Initiering för anrop av InitieraProgrammet för registrering och val av 

gällande Disk/EnhetsKopplingar för ArbetsStationen. 

 

                      
 

Se också vidare i dokumentet för ProgramInstallation för ytterligare uppgifter om InitieraProgrammet. 
 

Notera skillanderna i uppgifter för NätverksAnslutning och enbart installation för en ArbetsStation. 

 

Vid anslutning till en NätverksServer är det bar att kunna ange vilken IP-adress den har för att därmed 

också ge en viss dokumentation om hur konfigurationen ser ut för installationen. Se ovan exempel på en 

angiven IP-adress: 192.168.1.10 (För P och R visas IP-adressen 192.168.1.1 till aktuell GateWay) 
 
Visade katalognamn WINPROG och WINDATA kan ej ändras då de är fast angivna för installationen. 

 

För val av BACKUP-disk rekommenderas att detta inte är systemdisken C: utan en extra för ArbetsSta-

tionen montera BACKUP-disk då BackupProgrammet skall installeras på denna dator. 

 

Notera att den ArbetsDator som också fungerar som BackupDator inte behöver vara NätverksServern 

fast NätverksServern också kan vara BackupDator om kapacitet finns för detta. 

 



2. SignaturProgrammet 
 

 
Tryck på knappen Signatur för anrop av SignaturProgrammet för registrering och 

ändring av gällande SignaturIdentiteter till gällande BehörighetsKontroller. 

 

                                 
 
Ange först det fasta tilldelade LösenOrdet (Gällande är: SYSTEMET) för åtkomst till funktionerna regi-

strering och ändring av SignaturIdentiteter. 

 

Notera de nedan visade uppgifterna för ett exempel på registrering av en SignaturIdentitet: 
 

                 
 
De angivna uppgifterna skall ges till den berörda personen för tillträde av ADAR-systemet. 

 

 



3. StandardProgrammet 
 

 
Vid tryck på knappen Standard för anrop av StandardProgrammet för installation med 

styrande uppgifter till uppträdande av funktioner till ADAR -programmen.  

     

                   
 

Ovan fält för att ange Tecken ger dess gällande ASCII-värde och nedan för sparade uppgifter! 
 

       
 

Fältet FilÄndelse avser Import/Export till och från ExcelProgrammet. Standard för fältet är SKV men 

även TAB kan anges. Angiven uppgift styr FilÄndelsen och FältAvskiljaren till avsedda ExcelFiler. 
 

Fältet SystemPrefixStart avser vad som normalt startas på ArbetsStationen och IPL är standard medan de 

övriga avser ArbetsStationer som enbart används för de visade SystemPrefixen: [PIL] [PTV] [STU] 

 

Fältet FormulärPositionering anger och ProgramFormulären skall spara senaste gällande position till att 

åter starta i den avslutande positionen för de ADAR-program som innehåller denna funktion. 

 

Vid tryck på OK-knappen sparas angivna uppgifter! 

 

                                     



4. SkrivareProgrammet 
 

 
Vid tryck på knappen Skrivare för anrop av StandardProgrammet för installation med 

styrande uppgifter till ADAR-systemets SkrivarFunktioner.  

 
Via WindowsSystemets inställningar kan installation av skrivare utföras: 
 

 

Endast skrivare som är installerade till WindowsSystem kan här väljas 

till ADAR-systemets UtskriftsFunktioner! Se till att de avsedda 

skrivarna för är installerade till WindowsSystemet! 
 

Via ValBoxen väljs de skrivare som skall kopplas till nedanstående UtskriftsFunktioner: 

  

                 
 

Notera SkrivarNumren som visas för 1 till 15 för vilken skrivare som skall kopplas till vilken typ av 

avsedd blankett. Dessa SkrivarNummer styr sedan utskrifterna till tilldelad skrivare via ADAR-

programmen. 

 

 

Tryck på knappen Utskrift för anrop av UtskriftsProgrammet till kontroll av de skrivare 

som är tillgängliga och möjligheten till utskrift. 
 

Tryck på knappen Skrivare för att visa vilka som har installerats till WindowsSystemet 
och därmed är kopplingsbara till ADAR-programmen. 

 

Efter koppling av avsedda SkrivarNummer skall också registrering av skrivare utföras via SYS-S01 

programmet. (Notera också dokumentationen: SYS_VårdProgram.pdf för ytterligare information) 

 

 

 



5. SpråkenProgrammet 
 

 
Vid tryck på knappen Språken för anrop av Språken(language)Programmet för 

installation av ingående SpråkTexter för SpecialUtskrifter till ADAR-systemet.  

 
Nedan visar de språk som ingår som standard i ADAR-systemet: 

 

                                               
 

För dessa ovan visade språk är dess tillhörande SpråkTexter som standard registrerade via VHS-T01 till 
T11 programmen. Om flera språk önskas så måste språket först registreras i ovan visade program innan det 

dess tillhörande SpråkTexter kan registreras via VSH-T01 till T11 programmen.  

 

Notera att alla ProgramFormulär alltid har texterna på svenska! 

 

Avsedda SpecialUtskrifter är dokument så som: KundOrder, KundFaktura, KreditNota, FöljeSedel 
osv. 

 

Angivna språk sparas i filen: C:\WINADAR\SYSTEM\LANGUAGE.DAT 


