Installasjon skyversjon

1. Du har siste lokale versjon og skal til sky:
Her har du 2 muligheter:
1. Ved oppstart av programmet vises dette:

Ved å klikke på den grønne knappen «Nyhet: Kjøp skyløsning» kommer du til denne siden:
(Hvis du ikke rekker det før bildet forsvinner kan du følge instruksjoner i pkt. 2 nedenfor)

For videre forklaring se pkt. 2.2 under

Eller

2. Velg FIL/Legg til moduler

2.1 Du får opp en oversikt over hvilke moduler og tjenester som er tilgjengelig og de du allerede har
er «huket» av:

Huk av for Lagre data i skyen

2.2 Du får nå opp dette bildet:

Eksempelet her viser at man har Regnskap og Medlem og at tilleggskostnad for skyløsning for begge
disse vil koste kr. 630,- fram til neste hovedforfall 16.04.2020.
Du sjekker at det ser riktig ut og leser «Vis betingelser» og evt. Les mer om Sky-versjonen (her
kommer du til en del av vår hjemmeside og kan lese mer om alle våre løsninger og moduler).
Hvis alt OK velger du Godta betingelser og gjennomfør kjøp. Da kommer dette skjema opp:

Her er det viktig at «Brukerinformasjon for pålogging på skyløsningen» er dine personlige
kontaktinformasjoner. Telefon og epost skal senere benyttes ifm. pålogging. «Huk av» og skjemat blir
seende slik ut:

Trykk på Gjennomfør kjøpet. Vent…. Det tar litt tid så kommer dette bildet opp:

Trykk på Ja. Flytt til skyen nå. Du får da opp bilde på neste side.
Hvis dette bildet ikke kommer opp i løpet av 1 minutt – avslutt alphareg og start programmet på nytt.
Hvis bildet fortsatt ikke kommer opp da – kontakt vår support på telefon 71 25 75 55!

Her vises veiviser for å flytte data til skyen. I det gul skraverte feltet får du automatisk valget Alle men
klikker du på feltet får du valg som vist i bildet under:

Da kan du utelate noen av de gamle regnskapsårene som du ikke lenger har behov for å ha lagret
elektronisk i skyen. Jo flere du tar med jo lenger tid tar det å laste dataene ut i skyen.
Når du har gjort evt. utvalg velger fu Flytt data ut i skyen.
Du vil fortløpende se hvilket regnskapsår som blir flyttet med hvilke tabeller. Når alle er flyttet lukker
du bildet. Nå er alle dine data lagt ut i skyen og du kan fortsette å jobbe i alphareg programmet.
Backup blir automatisk tatt ute i skyen.

