Vejledning til opsætning af inifiler
______________________________________________
Denne vejledning er skrevet til hjælp i forbindelsen med opgraderingen fra Aleph version 18 til version 21.
Væsentlig bemærkning i forbindelse med testen af version 21 er at alle data er testdata, og de vil blive
overskrevet i forbindelse med produktionskonverteringen.
Generelle bemærkninger:
Inifilerne i version 21 indeholder nye muligheder, dette har den konsekvens at de gamle inifiler fra version
18 ikke uden videre bare kan genbruges. Hvis der er opsætning, som man ved at man skal bruge (f.eks.
mailserveradresse), så bør man rette det manuelt inde i filen under version 21.
Maskeposter kan genbruges fra version 18 ved at kopiere de eksisterende maskeposter over i det rigtige
directory, men det er meget vigtigt at eventuelle rettelser i maskeposterne sker indefra klienten, ellers kan
man risikere at maskeposterne ikke vil virke fremadrettet. Directory for maskeposter findes i stien:
C:\AL518\CATALOG\TEMPLATE og i version 21 findes de i stien: C:\AL521\catalog\template.
Opsætning af mail og print:
Opsætning af mailserver gøres i Alephcom i C:\AL521\alephcom\tab
I testfasen vil vi klart anbefale at man udkommenterer sin mailserver i Alephcom ini filen, hvis man skal
teste print. Hver gang klienten åbnes, sæt også den lokale printopsætning til vis udskrift, ved højreklik på
det lille printerikon i klientens nederste højre hjørne. Man udkommenterer mailserveren ved at sætte et
udråbstegn foran, se nedenstående billede (Her kan man se at mailserver er nævnt to gange og den ene
version er udkommenteret). Det er dog vigtigt at fjerne udkommenteringen igen, når man er klar til
produktion på et senere tidspunkt.

Det er vigtigt at man husker at tilrette sin mailserver til den lokale mailserver, ellers kommer der ikke nogen
mails ud.

Hvis der ikke bliver sendt mail ud efter rettelser i alephcom.ini-filen, kan det være at man skal se hvad der
står i ens lokale printopsætning som findes under den klient, hvor printet skal printes. F.eks. hvis der er tale
om udlån, så er stien: C:\AL521\circ\tab og filen hedder PRINT

Et udsnit fra denne fil kan se sådan her ud:

Det er fjerde kolonne, der afgør hvilke metoder, der printes på – her kan man se at langt de fleste filer står
som P, hvilket betyder print, vil man have nogle af disse ud på mail, så kræves det at P rettes til M. Det er
ikke alle filer, der kan sendes på mail. Men hvis man er tvivl om hvilke man plejer at sende ud via mail, så
det er muligt at undersøge den eksisterende version (V16) for de oplysninger.
Hvis man på et tidspunkt i forløbet ønsker at teste udsendelsen af mail, eventuelt ved at sende noget til sig
selv, så skal huske at ændre udkommenteringen af mailserveren.
Kopier post (Ctrl + n)
I katalogiseringsklienten kan man kopiere poster fra egen eller andre baser med Ctrl+n (som i V18).
Hvis man vil undgå at skulle angive hvilken base den nye post skal oprettes i, kan dette ændres i allerede
installerede klientpakker, ved at gå til C:\AL521\Catalog\Tab\Catalog.ini
find afsnittet [DuplicateRecord] og sæt Library=HOME
(istedet for ALL), så vil den kopierede post oprettes i den base man står i.

Beholdningsregistrering:
Hvis klienten skal vise faneblad 2. Generel Information (1) først, når man går til beholdningsregistrering, kan
dette indstilles i C:\AL521\Alephcom\tab\Alephcom.ini find afsnit [FirstTab] og sæt ItemExpand=2

