Vejledning i automatisk opdatering af BOSS
fra UMS eller LudusWeb
Vejledningen er delt i to dele:
1) Opsætning, hvis man kun skal opdatere en enkelt BOSS-installation
2) Opsætning hvis man skal opdatere flere forskellige BOSS-databaser

Forberedelse:
-

Installer på den server som skal styre opdateringen en grundlæggende BDE-pakke (www.bossinfo.dk under
Vejl. og download), såfremt en sådan ikke allerede ligger på serveren.
Vær sikker på at der fra denne server er adgang til de(t) drev hvor BOSS-databasen/databaserne ligger
Lav en mappe – i det følgende kaldet C:\auto_opdat – hvor opdateringsværktøjer (se nedenfor) skal lægges

Mulighed 1)
-

-

Hent pakken www.bossinfo.dk/autoelevopdat.zip
Udpak den i den forberedte mappe f.eks. C:\auto_opdat
Kør programmet alias.exe fra denne mappe
o Sæt som minimum stien til alias ”winboss” og til NET DIR (peger der hvor databasen ligger)
o Sæt flueben i ”version senere end windows XP og sæt Local Share til True
o Accepter ændringer og luk programmet
Lav en schedulering af programmet autoopdat.exe, så det kører f.eks. om natten

Mulighed 2)
-

-

-

-

Hent pakken www.bossinfo.dk/autoelevopdat.zip
Udpak den i den forberedte mappe f.eks. C:\auto_opdat
Kør programmet alias.exe fra denne mappe
o Sæt i det mindste stien til alias ”winboss” og til NET DIR (peger der hvor den første database ligger)
o Sæt flueben i ”version senere end windows XP og sæt Local Share til True
o Accepter ændringer og luk programmet
Rediger filen ”start_flere_boss_opdat.bat”. Som udgangspunkt har den følgende udseende
alias c:\afdeling1\winboss c:\afdeling1\winboss
call "autoopdat.exe"
alias c:\afdeling2\winboss c:\afdeling2\winboss
call "autoopdat.exe"
alias c:\afdeling1\winboss c:\afdeling1\winboss
De to parametre til alias er henholdsvis databasealias for winboss og placering af NET-DIR for denne
database. Ofte er det samme værdi, men det behøver ikke være sådan. Hvis der er fælles NET-DIR for alle
afdelinger kan man undlade sidste parameter
Ret stierne med alias til dine værdier. Kopier eventuel de to første linier, hvis der er flere end 2 afdelinger
Lav en schedulering af programmet ”start_flere_boss_opdat.bat”, så det kører f.eks. om natten

Specielt for Ludus-webservice
-

Husk at databaserne skal have opsat parametre til webserviceintegration. Se særskilt vejledning på
www.bossinfo.dk
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