Installation av ExOpen Report (lokal PC)
1. Ladda ner ExOpen Report
Gå till http://customerweb.exopensystems.se/
 Logga in med uppgifter som ExOpen-adminstratören har fått.
Reference: FYLL I REFERENS Code: FYLL I KOD
 Uppe till höger finns en ruta som heter Navigation.
 Klicka på Download.
 Välj installationsfil. (för närvarande ”ExOpen Report Installer 4.7.15”)
 Välj att köra filen.
 Under installationen så behövs inga speciella val göras, tryck bara ”next”.
2 Databaskopplingar – ExOpenParam
Efter att ExOpen Report är installerat ska databaskopplingar sättas upp på datorn. Dessa är nödvändiga för att
möjliggöra hämtning av information från datakällan (ekonomisystemet).









Be en av dina kollegor med ExOpen Report att leta upp filen ExOpenParam på sin dator.
Den ligger oftast under följande sökväg:
C:\Program Files (x86)\ExOpen Systems AB\ExOpen Report
Be din kollega att skicka filen till dig.
Spara ner filen ExOpenParam på din dator. Nu ska filen placeras under samma sökväg i din dator.
Placera den på samma plats som din kollega hade den:
C:\Program Files (x86)\ExOpen Systems AB\ExOpen Report
Om/när du får frågan om du vill ersätta den befintliga filen väljer du Ja.
Om ExopenParam filen innehåller DSN-kopplingar så behöver man sätta upp identiska kopplingar i 32bitars ODBC-hanteraren på nya datorn som gamla.
Klart!

Om det inte finns tillgång till en ExOpenParam-fil så måste man veta namnen på databaskoppling, användarnamnet
samt lösenordet till databasen och även installera rätta databasdrivrutiner.
3. Registrera licens för ExOpen Report










Öppna Excel. Klicka på ExOpen Report-fliken.
Klicka på ”About/Register.
Fyll i ert företags referensnummer: FYLL I REFERENS kod: FYLL I KOD.
Klicka ”Get license key” > Du skickas vidare till ExOpen Systems kundwebb.
Fyll i önskat användarnamn (exempelvis ditt för- och efternamn) och godkänn avtalsvillkoren.
Klicka på ”Generate product key”.
Kopiera koden som genereras och klistra in koden i ExOpen Report.
Klicka på ”Register”.
Licensen är nu registrerad på datorn.

Sen är alla moment klara. Ni kan nu börja använda ExOpen Report.

