
  

 

Snabbguiden Flytta Strifast är i första hand 

avsedd för systemadministratörer.  

Saknar du någon information är du välkommen att 

kontakta vår support. Vi rekommenderar att du även 

läser snabbguiderna för applikationsdata, installation 

och kända problem. 

Enkelt att flytta 
Du flyttar Strifast genom att klippa ut/kopiera dess 

program- och datafiler och placera dessa på önskad 

plats. Vanligt är att man mellanlagrar på en USB-sticka 

eller liknande. 

Oavsett om installationen avser en enanvändar- eller 

fleranvändarinstallation så ska programmet bara 

installeras på en plats. 

OBS! Enligt licensavtalet får Strifast endast vara 

installerat på en plats. 

Separering av applikationsdata 
Viktigt att notera är att man kan separera programfiler 

från datafiler (AppData). Var vaksam på detta när du 

gör flytten.  

I snabbguiden för applikationsdata finner du mer 

information. 

Behörighet till applikationsdata 
Den eller de användare som ska använda programmet 

måste ha fullständiga behörighet till mappen för 

applikationsdata, dess undermappar och filer. Vid 

flyttning måste du själv säkerställa detta.  

Behörighetssättningen kan tilldelas via säkerhets-

dialoger i Windows eller med hjälp av kommandorads-

verktyget Icacls.exe. 

Varianterna är många varför du bör kontakta Stringenta 

support innan du utför flytten. 

Exempel på flytt från Windows 7 till 10 
Vi rekommenderar att programfilerna separeras från 

datafilerna och placeras enligt gällande praxis. Flytten 

kräver administratörsbehörighet på den ”nya datorn”. 

Programfilerna placeras under mappen  

C:\Program Files (x86)\Stringenta\Strifast  

Datafilerna för Strifast placeras under mappen 

C:\ProgramData\Stringenta\Strifast 

Säkerställ följande sättning i Konfiguration.ini. 

 

Starta kommandotolken med valet ”Kör som 

administratör”. Skriv in och kör kommandot 
icacls "C:\ProgramData\Stringenta\Strifast" /grant *S-1-5-32-545:(OI)(CI)(M) /T /Q 

Konsekvenser av flytten 
Strifast har en omvärld att ta hänsyn till, t.ex. 

dokument, export av bokföring och inläsning av 

betalningsfiler.  

När du flyttat Strifast är det därför viktigt att se över de 

inställningar och externa program som påverkas: 

▪ Systeminställningar - mappar för dokument och 

betalningsfiler 

▪ Ägarregistret - mapp för export av 

bokföringsunderlag (för varje ägare) 

▪ Menyvalet (Arkiv - Export) - beroende på tillval i 

Strifast kan det finnas en exportmodul påkopplad 

som har en egen exportmapp 

Tänk på att vissa av inställningarna berör ett program i 

den andra ändan av kedjan. 

Om tillvalet Dokument ingår i licensen och kopplade 

dokument används krävs det ytterligare åtgärder. 

Under Arkiv-Systemverktyg-Registervård finns två 

menyval till din hjälp. 
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