ASPECT4 AKS
Releaseniveau 6.6.05.
Opdatering 141397
Indhold
Pga ændrede Java licensbetingelser bliver klient og Java i fremtiden distribueret som en
samlet enhed fra EG.
Opdateringen her indeholder derfor både klient 2143 og en indlejret Java (samt portal).
Javaen er låst til klienten. Dvs. fra AKS 6.6.02. slipper man for at skulle installere – og
senere særskilt opgradere Java'en på den enkelte pc eller Citrix-/terminalserver.
Der kan dog på den enkelte pc (eller Citrix-/terminalserver) være andre programmer,
der forlanger en Java. I så fald må denne gerne installeres. Dette vil ikke påvirke
ASPECT4. ASPECT4 Clienten kører på den indlejrede Java, den er leveret med.
Java Web Start har hidtil sørget for, der oprettes ikon på skrivebordet samt at kun
ændrede filer downloades, når der er indlæst nyere klient på serveren osv. Men Java
Web Start udgår. Derfor har EG udviklet ASPECT4 Launcher til erstatning for Java Web
Start.
Med AKS 6.6.02. bliver måden, ASPECT4 Clienten udrullet/hentes på derfor ændret.
Deploymentsiden hedder det samme som hidtil (se stien i appl. 0361). Men på billedet
(se herunder) er der tre store "knapper".
Punkt 1: "Hent og Installér" skal kun anvendes én gang pr. pc/Citrix-terminalserver.
Punkt 2: "ASPECT4 Client" skal anvendes første gang, der skal downloades en ny klient.
Der oprettes automatisk en ikon på skrivebordet.
Når der senere (på Ibm I) er indlæst en ny AKS opdatering med en ny klient, vil
ændrede filer automatisk blive downloadet, næste gang brugeren trykker på ikonet på
skrivebordet.
(alternativt kan brugeren klikke på "ASPECT4 Client" knappen eller den
systemansvarlige kan opgradere hans/hendes klient og distribuere cashen rundt til alle
brugere).

Under hjælp kan du læse mere om den nye udrulningsmetode.
Modtagelse og indlæsning af opdateringen her skal ske som normalt. Dvs. via appl.
0590 på en sort/grøn skærm. Ifm. indlæsningen vises et advarselsbillede, hvor der bl.a.

står, opdateringen først skal indlæses i test/i en særskilt løbenummer. Samt info om at
udrulningen fremover vil være ændret. Billedet kan godkendes med F16/afbrydes med
F18.

Installationsaktiviteter FØR indlæsning



EG anbefaler, at opdateringen her indlæses i et testmiljø, og den nye udrulning testes
her.
Sign derfor på i testmiljøet (hvis I har et).



Alternativt kan opdateringen indlæses i et særskilt løbenummer (så den kommer til at
ligge "parallelt" med produktionsklienten). Opret løbenummer i afsnit 0939. Sign af og
på igen.

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning



Efter opdateringen er indlæst, skal appl. 0690 udføres – bla for at få opdateret http
serveren.



Luk subsystemet via kommandoen ENDSBS SBS(subsystem) delay(30). Subsystemet
hedder eksempelvis EGVAPTST6 eller EGSERVER.
Vent til subsystemet er lukket ned (min. 30 sekunder).
Start subsystemet igen via kommandoen STRSBS SBSD(subsystem).
Alternativt kan man nøjes med i appl. 0651 at stoppe og senere starte http serveren.



I applikation 0361 kan du se stien, der skal indtastes i en browser for at få hentet den
nye ASPECT4 Launcher (og efterfølgende ASPECT4 Client).



Opdatering af Citrix- og/eller terminalservers er ændret (importkommandoen skal ikke
udføres mere). Se vejledningen under Hjælp/Citrix.

Systemtekniske specifikationer
Ifm opdateringen tilføjes en linje til CONF filen.
Med venlig hilsen
EG A/S

