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Uppdatering till version 2012 

Guiden innehåller instruktioner för hur man går till väga att uppdatera klientdatorn 

och pekskärmsterminalen till Andersson Classic 2012. Uppdateringen ska göras av 

en datakunnig person och börja med att läs igenom guiden. 

Ladda hem filen AnderssonClassic_2012.exe och filen för pekskärmsterminalen (du 

får länken från support@systemandersson.se). Spara dem på lämpligt ställe, 

exempelvis skrivbordet. 

Andersson Classic 2012 

1. Stäng ner ditt Verkstadssystem Andersson QwickMPS. 

2. Om ni har specialrapporter, kopiera då ut de filerna ur programmappen 

(C:\Program\Winmps) så ni kan återställa dem efter uppdateringen. 

3. Dubbelklicka på filen AnderssonClassic_2012.exe 

 

4.  
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5. Klicka på ”Nästa” 

 

6. Fyll i Användarnamn och företagsnamn. Klicka på ”Nästa” 

 

  



System Andersson AB 2012-02-06 5 

7. Markera ”Uppdatering” och klicka på ”Installera” 

 

8. Programmet installeras 
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9. Installationen är klar, klicka på ”Slutför” 

 

10. Ni har nu fått en ny startikon till System Andersson Classic 
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Punkt 12-14 kommer bara att utföras på första datorn som uppdateras. 

Se till att Verkstadssystemet Andersson är stängt på alla datorer, även programmet 

på pekskärmsterminalen, om ni har en sådan (klicka först på datum sedan på tid för 

att stänga) Starta ditt Andersson Classic. 

11. Följande fönster kommer upp, klicka ”OK” 

 

12. Nödvändig konvertering av din databas görs 

 

13. Konverteringen är klar, klicka ”OK” och programmet startar. 
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14. Ni som har sparat undan specialrapporter lägger nu in dessa i mappen 

C:\Program\Winmps och ersätter de gamla. 

15. Gå vidare till nästa klient-dator 

 

Qwick Touch (pekskärmsterminalen) 

1. Gå till dina pekskärmsterminaler och stäng ner terminalprogrammet. Detta gör 

du genom att först trycka på datum och sedan på tid (kan ibland vara lite knöligt 

att hamna rätt så man får göra om det ett par gånger innan man lyckas) 

2. Gå tillbaka till datorn du laddade ner programmet till och klicka på filen 

QT_2012.exe 

 

3. Sätt sökvägen till din pekskärmsterminal, \\qt1\winmps och klicka på knappen 

”Installera” 

 

file://qt1/winmps
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4. Du får upp en anmodan om lösenord. Skriv in lösenordet: qt2012! och klicka 

”OK” 

 

5. Filen packas upp på din terminal 

Har du fler terminaler? Börja om på punkt två och skriv som sökväg in nästa 

terminal, ex \\qt2\winmps 

6. Gå till terminalen och kör igång installationsprogrammet som finns under 

C:\Program\Winmps genom att dubbelklicka på setup-filen. 

 
 

a. Windows Start-knapp -> Alla program -> Den här datorn 

 

file://qt2/winmps
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b. Lokal disk C 

 

c. Program 

 

d. Winmps 

 

e. Setup 
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7. Installationnen förbereds 

 

8. Klicka på ”Nästa” 
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9. Klicka på ”Nästa” 

 

10. Klicka på ”Installera” 
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11. Programmet installeras 

 

12. Installationen klar, klicka på ”Slutför” 

 

13. Klicka på ikonen på skrivbordet för att starta programmet 

 


