Winfinans
Sådan indsender du dine data til Winfinans
Når du har aftalt at dine data skal hostes hos Winfinans, er der aftalt et tidsrum hvor flytningen skal foregå.
Fra det tidspunkt hvor der udtages en kopi af dine lokale data til de er lagt til rette på Winfinans’ server,
kan der ikke foretages indtastninger i jeres lokale database, men I kan godt foretage opslag efter f.eks.
adresser eller fakturahistorik.
Winfinans data fylder som regel mere end de gængse mail-systemer synes er en god idé. Derfor skal data
de pakkes og flyttes via en webtjeneste, som formidler store datamængder.
Find data og tag en kopi
Har du Winfinans DT, skal du lave en backup af din database på SQL-serveren. Du skal sikre at der bliver
taget en fuld backup og hvis det er muligt marker at backup’en er til copy-only.

Den producerede backup-fil sendes over i en zip-fil.
Har du Winfinans Small Business eller Winfinans Pro skal du lokalisere datafilen i filsystemet. Hvis du er i
tvivl om hvor filen ligger henne, kan du åbne Winfinans programmet og vælge menuen Adgang/Skift
database/flerbruger. Så står datafilen placering her:
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Naviger ned i den angivne folder med Stifinder, højreklik på filen og vælg ”Send til…”/Zip komprimeret
mappe.
Send data
For at afsende den zippede fil kan du vælge at benytte f.eks. webtjenesten https://free.mailbigfile.com/
(eller brug en tilsvarende efter eget valg).
Zip-filen dragges blot over i det angivne felt. Angiv modtager email (support@winfinans.dk) og angiv også
din egen og skriv gerne en kommentar, så vi let kan identificere dit firma.
Klik send.
Husk
Når der tages en kopi af data er der en latent fare for at opdatere data 2 steder – hvis f.eks. sælger 1
indtaster data i den flyttede database og sælger 2 indtaster data i den oprindelige. Det vil give en masse
bøvl. Sørg derfor for at gøre din lokale database utilgængelig ved enten at omdøbe eller flytte den (ALDRIG
ved at slette).
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