Vedrører:

Versionsstyring mellem Visma Stellar og vores tillægsmoduler

Beskrivelse:
Som i alle edb-programmer anvender vores programmer versionsnumre. Disse styrer udgivelse af nye faciliteter
i programmet og i samspillet mellem Stellar og vores tillægsmoduler angiver versionsnumrene ændringer i
databasens struktur.
Sædvanligvis (men ikke altid) får vi meddelelse fra Vismas udviklingsafdeling når de planlægger at udsende en ny
version med ændringer, så vi kan nå at tilpasse vores tillægsmoduler hertil.
Eksempler (med rødt er angivet ændringen):
A) Versionsændring i Stellar fra 7.54.016 til 7.54.017
Her er der sket en ændring af funktionalitet i Stellar og dette kræver ingen opdatering af vores
tillægsmodul.
B) Versionsændring i Stellar fra 7.54.017 til 7.56.001
Her er der sket en ændring i opbygningen af databasens struktur – der er f.eks. tilføjet et felt til
kundestamkortet – og vores tillægsmodul vil ved opstarten detektere dette og komme med
nedenstående meddelelse:

Man har altså nu 3 muligheder:
A) Afbryde kørsel af tillægsmodulet.
B) Opdatere tillægsmodulet.
Vælger man dette vil den version af tillægsmodulet der ligger på vores hjemmeside blive downloadet, og
man kan så installere den.
Installationsprogrammet vil ligge i din internet browsers mappe for hentede filer.
Har vi så (som det normalt er tilfældet) fået opdateres vores version så den matcher Stellar’s vil alt være i
orden og man kan køre videre med tillægsmodulet.
C) Ret version.
Ønsker man ikke umiddelbart at downloade og installere ny version af tillægsmodulet (eller ny version af
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modulet er ikke klart) kan man i stedet vælge at rette versionsnummeret og man tvinger derved
tillægsmodulet til at starte uden at tage hensyn til ændring i versionen.
Kører man med tillægsmodulet uden at det er synkront med Stellars versionsnummer er der to muligheder for
den fortsatte kørsel, afhængig af om tillægsmodulet anvender nogen af de kartoteker som i Stellar har fået
ændret databasestruktur :
A) Modulet anvender ingen af kartotekerne:
Alt fungerer som hidtil og man vil ikke få yderligere fejlmeddelelser.
B) Modulet anvender et eller flere af de ændrede kartoteker:
Her vil fremkomme følgende fejlmeddelelser:

og

Herefter vil programmet blive lukket ned, og videre kørsel er ikke muligt, før tillægsmodulet er blevet
opdateret til samme versionsnummer som Stellar.
Vigtige punkter:
1) Der vil aldrig ske datatab såfremt Stellar og tillægsmodulet kommer ud af synkronisering. Man
forhindres alene i at køre tillægsmodulet.
2) Såfremt Stellar tilbyder at opdatere programmet og man kan se, at der er et nyt hovednummer på vej
bør man checke om tillægsmodulet er klar i den tilsvarende nye version. Det kan gøres således:
a. Inde i tillægsmodulet vælges ”Hjælp > Download ny version”.
b. Tillægsmodulets installationsprogram hentes fra vores hjemmeside og vil normalt starte
installationen.
Sker dette ikke kan man finde installationsfilen i mappen X:\Pstellar7\MariSoft\Download og
den kan så køres derfra, eller den kan hentes direkte på vores hjemmeside her:
”SUPPORT > DOWNLOAD > STELLAR OG MODULER”.
c. I første skærmbillede for installationsprogrammet (se første billede herunder) kan man så
aflæse versionen på tillægsmodulet og derfra beslutte, om man sikkert kan opdatere
tillægsmodulet og derefter opdatere Stellar.
3) For at kunne opdatere tillægsmodulet skal man have fulde skriverettigheder til Stellar-mappen på PC
eller server hvor dette er installeret.
4) I flerbruger-installationer bør man ubetinget slå ”Undersøg opdateringer ved opstart” fra, så en tilfældig
bruger ikke kommer til at opdatere Stellar uden man er sikker på, at ny version af tillægsmodulet også
er klar (se andet billede herunder).
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