FINANS – menuen

12.1

12. FINANS-MENUEN (start af finansprogram fra FAS)
Generelt
Mulighed for at starte finansprogrammet op fra FAS ved at klikke på menuen: Finans.

Procedure

•

Finans vælges i hovedmenuen.

Hvis opsætning mangler, fremkommer efterfølgende dialogboks ved klik på menuen:
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Procedure

•
•

Vælg Filer - Opsætning - Indstillinger.
Vælg fanebladet Finans.
• Tryk på Ret.

På dette faneblad indtastes alle oplysninger i forbindelse med opstart af
finansprogrammet samt evt. overførsel af data til finansprogrammet via kladde9 fil.

Bemærk, at der er forskel på de oplysninger som skal indtastes afhængigt af
styresystemet på PC' en og hvilken version af finansprogrammet som er installeret!
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Herover ses oplysninger til opstart af finansprogrammet Microsoft Dynamics C5 2010
fra en standardinstallation under styresystemet Microsoft Windows 7.

Forklaring til opsætning (eksempel).
Find genvejen til C5 på skrivebordet:
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Højreklik på genvejen og vælg - Egenskaber:

Herover ses egenskaberne for opstart af finansprogrammet, hvor ruden Destination:
indeholder en hel opstartsstreng som indeholder både Programfil placering og
Parametre, mens Start i:, kun indeholder de oplysninger som skal bruges i den
tilsvarende opsætning i FAS (uden citationstegn).
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Eksempel på opsætning af finansprogrammet Microsoft Dynamics C5 2010 fra en
standardinstallation under styresystemet Microsoft Windows 7:

Programfil placering:

Marker følgende fra ruden Destination: uden " (citationstegn):
C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics C5 2010\C5W32.EXE

- højreklik og vælg kopier eller tryk CTRL + A og indsæt det kopierede i boksen.

Start i:

Marker følgende fra ruden Start i: uden " (citationstegn):
C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C5 2010\C5W32.EXE

- højreklik og vælg kopier eller tryk CTRL + A og indsæt det kopierede i boksen.
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Parametre:

Marker nu resten i ruden Destination: MED " (citationstegn):
-CDK "-DC:\ProgramData\Microsoft Dynamics C5 2010 Data\;C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C5
2010 Data\Country\DK" -uSupervisor -fDAT -aCheck.XAL –mLGT

- højreklik og vælg kopier eller tryk CTRL + A og indsæt det kopierede i boksen.

Når opsætningen er færdiggjort - klikkes på OK – og dernæst på Afslut

- nu kan finansprogrammet startes op ved at klikke på menuen: Finans

