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Forord 
ProMed virker godt i nettverk, men det er meget viktig at nettverket er korrekt installert og at korrekt utstyr 
benyttes. Under finner du noen viktige anbefalinger: 

Maskinvare: 

1. Det må benyttes en switch eller router i nettverket, og ikke en HUB.  
2. ProMed er en databaseapplikasjon som krever god nettverksforbindelse mellom server og klienter. Vi 

anbefaler kablet nettverk av minimum Cat 5E 1Gbit kvalitet eller høyere mellom klient og server for å 
oppnå god ytelse. Andre former for nettverk som f.eks. trådløse nettverk eller VPN forbindelse over større 
avstander anbefales ikke. I slike nettverk må det brukes en terminalserver løsning. Vi anbefaler maksimalt 
6 brukere pr. server om serveren skal brukes både som terminalserver og databaseserver for ProMed. For 
større installasjonen bør database server og terminal server være separert. Virtuell server anbefales ikke. 

3. Det anbefales server med lettvinte harddiskutbyggingsmuligheter (hot-plug o.l.). SCSI-disker anbefales. 
4. Det anbefales og IKKE legge ProMed på en Exchange server, men på en vanlig filserver. Merk: Det er 

noen standard innstilling for Windows 2008 server som bør endres. Se Vedlegg 3 for detaljer. 
5. Strømforsyningen for serveren må være sikret med UPS (avbruddsfri strømforsyning). 
6. Nødvendig diskplass:  

Arbeidsstasjon: 25 Mbyte. 
Server:  Maks. 100 Mbyte for liten installasjon (2-4 brukere) etter fem års bruk 
 Maks. 1 Gbyte for stor installasjon (40-50 brukere) etter fem års bruk 

7. Anbefalt kommunikasjon: Minimum 1Gbps nettverk, TCP-IP protokollering 
8. Store nettverk bør ha DHCP. IP-adresser mottas av DHCP (ikke faste adresser). 
9. Sikkerhetskopi bør kunne taes til eksternt medium, som kan oppbevares annet sted. Speiling (RAID) er 

ikke godt nok, m.h.t. tyveri, brann, etc. Ved sikkerhetskopi, - sikre at ProMed taes ned/evt. at 
sikkerhetskopi kan tas av åpne filer. 

10. For installasjon av betalingsterminal og bongskrivere, se egen installasjonsmanual. 

Programvare: 

11. Benytt helst server programvare. Windows 7/8 Pro kan til nød benyttes i små nettverk. Merk: Vi har 
erfaring med at ProMed fungerer dårlig med data på en virtuell server. 

12. Fjern Windows opportunistic file locking på serveren og klientene  i.h.t. prosedyren i Vedlegg 1. 
Dette kan gjøres lettest ved og utforske innholde på CD'en, mappe Programmer, og kopiere OFL.reg til c:\ 
og kjøre. Evt. last ned fra http://193.213.26.18/prog/OFL.zip, pakk ut til f.eks. c:\temp og kjør. 

13. MEGET VIKTIG: PC'er i et nettverk med ProMed data på server må stilles inn til aldri å gå i 
hvilemodus, verken for Windows eller for nettverkskort. Bærbare bør settes opp slik både for 
batteridrift og med strømkabel. Lokket på bærbare må ALDRI lukkes mens ProMed er i gang. Pass også på 
at nettverkskortene er satt opp til ikke å koble fra. Se Vedlegg 2. 

14. Det anbefales å benytte Windows 7/8/10 på alle arbeidsstasjoner. For arbeidsstasjoner tilknyttet server 
med domenekontroller, må 7/8/10 Pro benyttes. Pålogging på nettverket skal skje med passord.  

15. Logon-script bør benyttes for å sikre korrekt tilkobling nettverksdisker. 
16. Som Antivirusprogram anbefales Microsoft Security Essentials (for Windows 8/10 benyttes Microsoft 

Defender, som er forhåndsinstallert). Antivirusprogram som er i gang hele tiden forsinker ofte ProMed, og 
konfigureres korrekt for å unngå hastighetsproblemer. Hvis f.eks. Symantec's Norton Antivirus benyttes, 
sett opp som følger (norsk versjon i parentes):  
Options (Alternativer) 
Autoprotect: SmartScan skal IKKE velges.  
Auto-Protect (Automatisk søk), Exclusions (Utelatelser):Legg inn *.dbf, *.cdx, *.fpt, *.frt, *.frx  
Manual scan (Manuelt søk), Exclusions (Utelatelser):Legg inn *.dbf, *.cdx, *.fpt, *.frt, *.frx 

17. Vår erfaring med skrivere er at det ofte er problemer med skriverdrivere som ikke følger med Windows, 
mens det aldri er problemer med de som følger med Windows. 

18. Dersom flere arbeidsstasjoner benytter samme skriver, anbefaler vi en ekte nettverksskriver. 
 
Diverse: 
19. Generelt bør det opprettes en nettverksansvarlig for vedlikehold osv., - eller man må sikre eksterne 

ressurser som kan komme på kort varsel. For sent når evt. skade oppstår. 
 

http://193.213.26.18/prog/OFL.zip
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Råd om installasjon 

ProMed kan installeres og kjøres fra server eller ved at man installerer lokalt og benytter serveren som en 
filserver. 

De to alternativene har hver sine fordeler og ulemper. Vi anbefaler å installere ProMed lokalt og knytte seg til 
dataene på serveren. Vi anbefaler dette primært fordi dette gjør ProMed raskere og at man hindrer mulige 
konflikter når flere kjører fra samme dataområde. 

Denne manualen gir en detaljert beskrivelse av hvordan man installerer ProMed på serveren og på 
arbeidsstasjonene. Det er forventet at den som installerer ProMed har god greie på installasjon i alminnelighet, 
men ikke nødvendigvis ProMed i særdeleshet. I tillegg beskrives hvordan man foretar oppgradering. Denne 
beskrivelsen er laget meget detaljert slik at enhver med noe erfaring i bruk av data skal kunne foreta 
oppgraderingen. 

Programmappen MÅ ha både lese og skrive rettigheter for alle brukere. 
 
I. Installasjon 
For installasjon av ProMed Kommunal, les punkt III på slutten av dette dokumentet først. 

A. På serveren: 
1. Konfigurer serveren med navn Server. Høyreklikk Min datamaskin, Egenskaper, Datamaskinnavn, Endre 

og legg navn Server som Datamaskinnavn.  (Du må gjerne benytte et annet navn, men bruk da ditt navn 
der navnet Server blir benyttet i teksten under). 

2. Lag mappe Felles på d:\ (eller c:\ hvis d:\ ikke eksisterer. Bytt i så fall "d:\" med "c:\" i teksten under). 
Lag undermappe ProMed i mappe felles (dette kalles ProMed datamappe) 

3. Del d:\Felles med navn på delt ressurs Felles og gi full tilgang uten passord. 

4. Installer ProMed på normal måte på c:\promed (se ProMed brukermanual, kapittel 2). Start ProMed med 
brukernavn til en av terapeutene og kode 0 (eller korrekt kode hvis den er tilgjengelig). 

5. Kopier alle mapper (kun mapper), unntatt mappene bmp, MalerStd, PkiSign, prko, rap-lbl og SMSdll 
fra c:\promed til d:\felles\promed.  
MERK: I drift vil en del filer bli lagt inn automatisk i ProMed datamappe. 
Følgende filer må bli liggende, hvis de er der (her er det noen flere enn det som normalt finnes): 
bankterm.* 
bongdata.dbf 
bongskrv.dbf 
brukere.txt 
BTavstem.* 
dagslist.* 
EksternUtenBetalinger.txt 
EksternUtenTimer.txt 
FellesNavn.xml 
FellesNavnMappe.txt 
KunForØA.txt 
KunSaGavekortNr.txt 
LoggTimeReg.txt 
NoDelCdx.txt 
OFL.reg 
OnlLogg.* 
SekunderTilStengTabeller.txt 
SlettForsSerieKunØa.txt 
SmsOverNett.txt 
UtenBetalinger.txt 
VisMaksAntall.txt 
VisSted.txt 
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6. Kopier mappen Setup fra CD'en til d:\felles\promed 

 
Figur 1. Typisk installasjon. 

7. Start ProMed. Knytt deg til felles datamappe. Velg Verktøy, Innstillinger i menyen, <Tekst og nettverk> 
og legg inn d:\felles\promed (se B.3) 

8. Velg Verktøy, Systemadministrasjon, Brukeradministrasjon... 
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9. Skriv inn navnet på bruker, trykk Enter, <Legg til bruker> og bekreft innlegging. Gjør det samme for alle 
brukerne som skal defineres i systemet. Hvis du skal legge inn en Sekretærbruker, klikk <Sekretær>.  
Merk: Sekretærenes navn skal IKKE legges inn i denne listen, men skal eventuelt legges inn i listen i 
bunnen av bildet, merket "Hjelpere:" (benyttes kun sammen med kassemodulen). 
For ProMed Praksis eller ProMed Kiropraktor, legg også inn <Økonomisk ansvarlig>. 

B. På terminalserver: 

Ved oppgradering anbefales sterkt å benytte rutinen for Oppgradering (uten installasjon) For detaljer, 
se prosedyre som finnes på siden www.promed.no/n  

Hvis man ønsker eller må installere, installeres ProMed på programmappen av administrator og 
oppgradering foretas på vanlig måte. 

Innstallasjon MÅ startes i install modus. 
Det som skal til er å sette serveren i install mode før installasjon, slik at runtimefilene blir tilgjengelig 
for alle. 
Dette gjøres med følgende kommando i CMD vinduet: 

change user /install 
 

 

C. På hver arbeidsstasjon: 
1. Koble til nettverksstasjon P: som \\server\felles 

Koble til ved å starte Utforsk og velge Verktøy og "Koble til nettverksstasjon" i menyen, og fyll inn son 
vist under: 

 
2. Installer ProMed på normal måte på c:\promed (se ProMed brukermanual, kapittel 2). Start ProMed. Hvis 

p:\promed eksisterer, svar <Ja> til å koble deg til p:\promed. Hvis ikke, logg inn med brukernavn Demo, 
som standard, klikk <OK>, <Neste> for alle bilder i og avslutt med <Fullfør>. 

3. Hvis ikke allerede knyttet til p:\promed, som i 2. over, start ProMed, velg Verktøy, "Innstillinger, Tekst 
og nettverk" i menyen og knytt arbeidsstasjonen til felles datamappe, p:\promed. Se (under). 

http://www.promed.no/n
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D. Bruk av UNC-sti: 
 
UNC er en forkortelse for Universal Naming Convention. 
 
En UNC-sti angir en universell syntaks for å beskrive plasseringer av en nettverkressurs, f.eks. en delt fil, en 
katalog eller skriver. Stien blir alltid angitt med \\[Maskinnavn]\[delt-ressurs]\, (f.eks \\Server\ProMed\). 
 
UNC-stien vil alltid være den samme for alle maskiner i et nettverk, i motsetning til tilkoblede nettverksbaner 
(mapped network drives), f.eks. P:\, som kan variere fra de forskjellige maskinene i et nettverk.  
 
Vi har erfart at det kan være nettverksproblemer med bruk av tilkoblede nettverksbaner i noen nettverk. Disse 
problemene har vi erfart løses ved å benytte UNC-sti til ProMed datamappe. 
 
I eksempelet over vil da ProMed datamappe ha UNC-sti \\server\felles\ProMed 
 
Når det legges inn UNC-sti, må det ikke defineres på hver klient, ProMed legger inn denne automatisk ved 
oppstart hvis ikke allerede definert. 
UNC-sti anbefales for nettverk da ProMed blir mer feilfritt og raskere. Funksjon for oppgradering og 
sikkerhetskopi er tilpasset bruk av UNC-sti. 
 
Merk: Windows kommandolinje program (cmd) fungerer dårlig med UNC-sti. Det er derfor viktig at ProMed 
installeres på server med direkte sti til ProMed datamappe, typisk som i eksempelet over, til D:\felles\ProMed. 
Sikkerhetskopi og oppgraderinger MÅ da ALLTID tar på server uten UNC-sti. 
 
For brukere på Terminalserver blir det litt annerledes. 
Der ligger, forutsatt at filen ASP.txt ligger i ProMed programmappe, info om ProMed datamappe i.ini-filen, tag 
ProMedSti under [Stier] (vis .ini fil ved å starte programmet 0_ini.exe i ProMed Programmappe). 

Her skal det da stå for alle brukere 

[Stier] 
ProMedSti=\\Server\ProMed\ 
 
E. Spesielt for ProMed Praksis/Kiropraktor/Hospital/Hudpleie: 
 
Eneste forskjell mellom ProMed Privat/Psykolog og ProMed Praksis/Kiropraktor/Hospital/Hudpleie er at 
oppstartsfilen til ProMed Praksis/Kiropraktor/Hospital/Hudpleie er prh.exe.  
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II. Oppgradering 
 
På den arbeidsstasjon med den raskeste PC: 

A. Oppgradering med installasjons-CD: 

- Sett inn ProMed CD'en. CD'en kjøres automatisk og et menybilde kommer opp.  
- Fjern dette bildet ved å klikke på krysset øverst til høyre. 
- Start ProMed og velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen. 
Alternativt, installer ProMed på normal måte på c:\promed på alle de andre arbeidsstasjonene eller følg 
punktene under. 
1. Innstaller i.h.t. vanlig installasjonsprosedyre (se brukerveiledning på papir eller elektronisk utgave, 

ProMed50.pdf, i mappe Media\ProMed\Misc på CD'en). Merk at det vises et nytt bilde hvor du skal 
starte installasjonen fra, og hvor du også kan få tilgang til annen informasjon.  

2. ProMed vil først se til at alle har avsluttet ProMed. Hvis ProMed ikke greier å sparke ut alle på denne 
måten, vil du få hjelp tilsvarende punkt C. under. Vent til oppgraderingen er ferdig. I enkelte tilfeller kan 
det komme noen meldinger på veien og oppgraderingen vil stoppe opp og vente på et klikk fra deg. 

3. Oppgradering vil nå automatisk foretas for alle brukere. Sikkerhetskopi vil automatisk bli tatt til 
c:\promedsk\pr-sk før oppgradering foretas. 

4. Kopiere mappen "Setup" fra CD'en til datamappen (p:\promed hvis installert i.h.t. "I. Installasjon" over). 
Ved oppstart på de andre arbeidsstasjonene vil installasjon av ny versjon startes automatisk. 

B. Oppgradering fra nett 
- Start ProMed og velg Hjelp, "Se etter ny versjon" i menyen og følg anvisningene som vises. 

C. Defragmentering: 

Vi anbefaler på det sterkeste at det kjøres en defragmentering av disken med ProMed data en gang pr. kvartal.  

Dette gjøres normalt ved å klikke følgende sekvens (gjelder i alle fall nye versjoner av Windows): 
Start, Programmer, Tilbehør, Systemverktøy, Defragmentering. Marker disk C: og klikk <Defragmenter>. 
 
D.  Hvis du ikke greier å sparke ut alle andre: 
1.  Sjekk alle arbeidsstasjoner, og se til at alle er ute av ProMed. 
2.  Hvis det fortsatt er noen inne, vis åpnede filer på serveren (du må fysisk gå til serveren for denne 

operasjonen). Dette gjøres på litt forskjellig måte for de forskjellige Windows versjoner. I Windows 7 er det 
Start, Innstillinger, Kontrollpanel, Administrative verktøy, Datamaskinbehandling, Delte mapper, Åpne filer. 
Her vil du finne åpne ProMed filer som du må lukke. Ofte kan man velge å lukke alle åpne filer. 

3. Hvis du fortsatt har problemer, start serveren på nytt. 
 
III. Spesielt for ProMed Kommunal 
Ved installasjon av ProMed Kommunal, følg denne manualens punkt I A, men benytt mappe 
promedko. Se også egen installasjonsmanual for ProMed Kommunal. 
 
For installasjon på hver arbeidsstasjon, følg egen installasjonsmanual for ProMed Kommunal. 
  
IIII. Skifte av server 
1. På den nye serveren, innstaller i.h.t. punktene I. A. 1. – 4. 
2. Kopier alle mapper, unntatt mappe rap-lbl (hvis den er der), fra datamappen på den gamle serveren til 

d:\felles\promed på den nye serveren. 
3. Fortsett fra punktene I. A. 6. 
 
Lykke til. 
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Vedlegg 1 
 
MERK: 
Det kan være problemer med å deaktivere opportunistic file locking fordi SMBv1 ikke installeres som 
standard i Windows 10 Fall Creators Update og Windows Server, versjon 1709 og nyere versjoner. 
Les om dette i følgende artikkel: 
https://support.microsoft.com/nb-no/help/4034314/smbv1-is-not-installed-by-default-in-windows 
 
Hvis det ikke er aktivert, følg instruksjonen under for å aktivere det. 
 
1. Gå til Kontrollpanel på din PC og klikk Programmer (vises med Vis etter: Kategori til høyre) 
 

 
2. Klikk "Aktiver eller deaktiver Windows funksjoner" 
 

 
3. Der får du opp en boks der du kan velge funksjoner Velg støtte for SMB 1 og huk av for begge 
under. Trykk OK og programmet vil installere seg. Start PC på nytt, og det skal det være i orden 

 
 
 

https://support.microsoft.com/nb-no/help/4034314/smbv1-is-not-installed-by-default-in-windows
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Problemer med Windows opportunistic file locking  
 
Summary 
 
Improperly configured Windows networks can lead to data corruption in any file system database. Two Windows 
networking behaviors, opportunistic locking (on Windows servers) and read caching (on Windows clients) are sources for 
corruption potential. This paper is provided for Data Access Worldwide (DAW) customers to discuss these behaviors, their 
effects and what can be done to minimize the chances of data corruption on Windows networks when running Visual 
Foxpro applications, and to centralize this information in one convenient place. 
 
What is Opportunistic Locking? 
 
Opportunistic locking (oplocks) is a Windows-specific mechanism for client/server databases to allow multiple processes to 
lock the same file while allowing for local (client) data caching to improve performance over Windows networks. 
Unfortunately, the default setting of the oplocks mechanism that enhances the performance of one type of database 
(client/server) also introduces data integrity issues for other database types (file system/ISAM). 
 
Microsoft's documentation states "An opportunistic lock (also called an oplock) is a lock placed by a client on a file residing 
on a server. In most cases, a client requests an oplock so it can cache data locally, thus reducing network traffic and 
improving apparent response time. Oplocks are used by network redirectors on clients with remote servers, as well as by 
client applications on local servers" and "Oplocks are requests from the client to the server. From the point of view of the 
client, they are opportunistic. In other words, the server grants such locks whenever other factors make the locks possible.". 
 
For detaljer, les  
http://www.dataaccess.com/whitepapers/opportunlockingreadcaching.html#Disabling_Opportunistic_L
ocking_on_Windows_Client_PCs 
 
Innstillingene for både server og klientene må endres for å unngå problemer med opportunistic file 
locking. 
Dette kan gjøres direkte i registeret med regedit, men det anbefales å gjøres ved å kjøre en 
registrerendringsfil. 
 
Endringene bør legge inn ved å kjøre registrerfil som kan lastes ned fra 
http://193.213.26.18/prog/OFL.zip, som inneholder OFL.reg med følgende (som kan pakkes ut til 
f.eks. c:\temp og kjøres): 
 

Windows Registry Editor Version 5.00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters] 
"SMB1"=dword:00000001 
"autodisconnect"=dword:ffffffff 
"CachedOpenLimit"=dword:00000000 
"EnableOplocks"=dword:00000000 
"EnableOpLockForceClose"=dword:00000001 
"SMB2"=dword:00000000 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters] 
"EnableOpLocks"=dword:00000000 
"EnableOpLockForceClose"=dword:00000001 
"CachedOpenLimit"=dword:00000000 
"FileInfoCacheLifetime"=dword:00000000 
"DirectoryCacheLifetime"=dword:00000000 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters] 
"OplocksDisabled"=dword:00000001 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0] 
"NtlmMinClientSec"=dword:00000000 
"NtlmMinServerSec"=dword:00000000 
 

Etter å ha kjørt filen på server og klientene, start datamaskinen på nytt. 
Hvis ProMed har vært kjørt, og data ligger på server, slett alle .cdx filer (sorteringsfiler) i ProMed 
datamappe og start ProMed på nytt på server for å lage nye sorteringsfiler. 

http://www.dataaccess.com/whitepapers/opportunlockingreadcaching.html#Disabling_Opportunistic_Locking_on_Windows_Client_PCs
http://www.dataaccess.com/whitepapers/opportunlockingreadcaching.html#Disabling_Opportunistic_Locking_on_Windows_Client_PCs
http://193.213.26.18/prog/OFL.zip
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Vedlegg 2 
 
Unngå dvalemodus/hvilemodus for PC'er i nettverk: 
 
a. Dvalemodus/hvilemodus for PC: 
For Windows 10, høyreklikk Start, velg "Strømalternativer" og sette "Aldri" i felt for "Hvilemodus". 
 
For andre Windows versjoner: 
Fra Kontrollpanel 

 
 

 

 
 
I dette tilfellet ser man at PC'en går i dvale etter 3 timer. 

Endres til  
Klikk<Lagre endringer> 
 
b. Dvalemodus/hvilemodus for nettverkskort: 
Fra Kontrollpanel 

 
 

 
 
 

 



Side 11 av 12 

Nettvk53.doc-06.02.2019 

 
 

 
 

 
 

 
 
Klikk <OK> og <Lukk> 
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Vedlegg 3 
 
Problemer med Windows 2008 server, som normalt er satt opp i strømsparing modus. 
Følgende innstillinger bør endres på server 2008 og 2008 R2: 
- Skru av brannveggen for domenenettverket. 
- Sett strøminnstillingen på høy ytelse i stede for balansert som er standard. 
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