
 

 
       

 

 

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park 
 

Versjon 7.6.4 

 

ISY Park klient og database 

Databasemodell, roller, rettigheter og data i ISY Park oppdateres via administrasjonsmodul i ISY Park. Det er 

derfor ikke behov for å kjøre script e.l. mot basen ved oppdatering. Oppdatering av ISY Park klient og database 

består for versjon 7.6.4 av følgende trinn: 

1. Avinstaller gammel ISY Park klient 

2. Installer ny ISY Park klient 

3. Kjør databaseoppdatering fra administrasjonsmodul i ISY Park 

4. Kjør oppdatering av utstyrstabell fra anlegg 

Disse trinnene er beskrevet nedenfor. 
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1. Avinstallere gammel versjon av ISY Park klient 

Dette gjøres via standard funksjonalitet for å avinstallere programmer via Kontrollpanel/Control Panel. Marker 

applikasjon ISY Park og velg Avinstaller/Uninstall: 

 

ISY Park må avinstalleres med Administrator rettigheter. 
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2. Installere ny versjon av ISY Park klient 

Dette gjøres ganske enkelt ved å kjøre setup fil som kan lastes ned fra Leverandørens websider 

https://www.nois.no  

Med mindre man ønsker applikasjonen installert i en spesiell programvarekatalog, velger man bare default 

opsjoner og klikker Next som vist nedenfor: 

 

 

 

https://www.nois.no/nedlasting/isy-park/
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ISY Park må installeres med Administrator rettigheter. 
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3. Kjøre databaseoppgradering 

Databaseoppdatering må kjøres som systembruker JOBTECH. 

Som hovedregel vil man få opp dialogvindu for å kjøre databaseoppgradering første gang man starter ISY Park. 

Hvis man ønsker å kjøre databaseoppgradering utenom dette, kan dialogvindu startes fra Admin meny ved å 

klikke på knapp "ISY FDV DBA-verktøy": 

 

Når du starter DBA-verktøy, logger du på som systembruker JOBTECH. Du får da opp et dialogvindu som vist 

nedenfor: 
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Klikk på "Oppdater database". ISY Park vil da starte oppdatering av databasen. Denne oppdateringen kan ta noe 

tid, typisk 10-15 minutter. Når databaseoppdatering er ferdig skal det komme en meldingsboks som sier at 

database er oppgradert. 

Oppdateringen skjer på databasen, det vil si at det kun er nødvendig å kjøre oppdateringen 1 gang etter at nye 

klienter er installert. 

 

4. Kjøre oppdatering av utstyrstabell fra anlegg 

For ISY Park versjon 7.6.4 er det nødvendig å kjøre en ekstra oppdatering for å generere supplerende informasjon 

for anleggsobjekter. Denne oppdateringen må også kjøres som systembruker JOBTECH, og man kjører den 

normalt rett etter at punkt 3 - databaseoppdatering er ferdig. 

Oppdateringen startes fra Admin meny ved å klikke på knapp "Oppdater utstyrstabell fra anlegg": 

 

Oppdateringen viser hvor langt den har kommet. Vent til den er helt ferdig. 

 


