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Avsnitt: Tekniskt
Hur uppgraderar man?
Förkunskaper: Kunna hitta mappar och flyttar filer emellan dem.
Arbetssätt
Den inbyggda funktion för uppdatering bygger på principen att man startar gamla
versionen och får ett antal exportfiler på hårddisken i gamla mappen med Lön Light.
Dessa heter LL0 t o m LL6. Dessa filer flyttar man till nya mappen och startar nya
versionen med ett särskilt lösenord. Om du vill uppdatera enligt denna princip (och
har Lön Light version 1.28 eller senare) så gör du så här:
Uppdatering
1) Se till att du har klart för dig VAR gamla mappen finns på hårddisken och VAR nya
mappen är finns. På PC ligger de nästan alltid i mappen PROGRAM.
2) Öppna mappen med GAMLA versionen och därefter:
PC: Håll knappen Shift på tangentbordet nedtryckt och dubbelklicka på Lon Light
eller Lon Light.EXE.
MAC: Håll knappen Alt på tangentbordet nedtryckt och dubbelklicka på Lön Light.
3) Ange lösenordet ”uppdatera”. Får du inte upp begäran om lösenord eller det inte
fungerar så har du gjort fel under punkt 2 ovan. Om du gjort rätt visas en särskild bild
med anvisningstext och tre knappar längst ned: Avbryt / Förbered (grön) / Uppdatera
(röd).
4) Klicka på gröna knappen Förbered (i gamla versionen). Nu produceras filerna LL0 t
o m LL6. Dessa filer hamnar i GAMLA mappen. När filerna tillverkats avslutas Lön
Light.
5) Flytta alla LL0 t om LL6-filer från GAMLA mappen till NYA mappen. Misslyckas du
med detta så kommer det komma ett felmeddelande där den klagar över att LL1 inte
finns.
6) Starta NYA versionen på samma sätt som angivits ovan under pkt 2. Kontrollera
med hjälp av versionsnumret ovan att du startat rätt så att du nu befinner dig i nya
versionen.
7) Klicka på röda knappen Uppdatera och följ anvisningarna. Det kan inträffa att den
klagar över att filen LL0 saknas om man aldrig gjort en inkomstdeklaration. Klicka i
så fall OK. Om den klagar över att filen LL1 saknas däremot har du inte lyckats flytta
filerna LL0 t o m LL6- till mappen med nya versionen.
8) När uppdateringen är klar bör man arkivera eller slänga filerna
ligger i nya mappen).

LL0 t o m LL6 (som

Observera:
- En uppdatering raderar ingenting i gamla systemet, allt i gamla versionen lämnas
orört.
- Vid uppdatering flyttas informationen från gamla till nya versionen via LL0 t o m
LL6-filerna.
- Uppdateringsläget kommer man till genom att starta Lön Light med lösenordet
”uppdatera”.
- Om du bara vill ha ny upplaga av skattetabellen skall du INTE använda denna
funktion.
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