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Uppdatering av kalender SLS3 samt SLS4 

Med anledning av att den inbyggda kalendern i dem gamla passersystemen kommer att ta slut den 2018-01-08 så 
kommer denna uppdatering. 
 
Vänligen surfa in på https://www.senecta.se/nedladdningar/   för att ladda ner uppdateringen till kalendern. Välj 
filerna UpdateSLS_32.exe eller UpdateSLS_64.exe . Testa med 32 bit versionen först då det beror på vilken version 
kalendern har. 
 
Om er SLS-dator ej är uppkopplad mot nätet går det bra att ladda ner UpdateSLS filen på en annan dator och flytta 
över den med hjälp av tex ett USB-minne. 
 
Version 4 
Första steget är att leta efter Senecta programmets installations mapp ”Senecta SLS” eller ”c:\program files\Senecta 
SLS”. Spara/klistra in uppdaterings filen i mappen och gå vidare till Installation.  
 
Version 3.10/3.12 
Första steget är att spara/klistra in uppdaterings filen i senecta programmets installations mapp. 
Om ni har version 3.10/3.12 kan ni börja leta efter mappen ”Senecta SLS”. 
Finns mappen direkt under c:\ (c:\Senecta SLS) har ni hittat rätt mapp, klistra in UpdateSLS i mappen ”Senecta SLS” 
och gå vidare till Installation. 
 
Om Senecta SLS mappen är sparad under c:\program files\senecta sls eller c:\program\senecta sls så blir det svårare 
då är den verkliga databasen gömd. Då skall uppdateringsfilen sparas och köras från den verkliga databasen som finns 
under: 
C:\Användare\DinAnvändareNamn\AppData\Local\VirtualStore\Program Files(x86)\Senecta SLS 
Mappen är dold, så för att se den måste man ändra inställningar i utforskaren. 
(För hjälp att hitta dolda filer bläddra längst ner i denna guide) 
klistra in UpdateSLS i mappen ”Senecta SLS” och gå vidare till Installation. 

 
 
 
 

 

Bilder ovan är exempel på SLS mapparna 

https://www.senecta.se/nedladdningar/
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Installation 

1. Om datorn har ett virusskydd är det rekommenderat att stänga av det under installationen. 
2. OBS! Kör filen som administratör (Höger klicka och tryck sedan ”Kör som administratör” 
3. Kör UpdateSLS.exe filen, tryck på ”Get information” när det har laddats in så står det ok. 

 
4. Tryck sedan på ”Uppdatera” 

 
När ”Max.datum” är uppdaterat till 2031-01-15 så kan du stänga uppdaterings programmet. 
 

5. Logga sedan in på Senecta SLS programmet. Stäng ner eventuella error efter inloggning och 
gå till status>uppdatera aktuellt delsystem. En liten ruta öppnas då. Tryck på ”Ladda alla” 
som står bredvid kalender. 
Om en till ruta öppnas där en massa datum laddas in tex 2018-02-15 så har uppdateringen               
lyckats. Testa logga ut och in i programmet (senecta SLS) för att kontrollera att inga error 
meddelanden kommer upp denna gång. 

 
Om ni får error igen. Repetera steg 5 men logga in som offline. OBS kom ihåg att inte logga in som 
offline vid sista inloggningen efter att ni loggat ut. 
 
VID FEL ELLER PROBLEM MED UPPDATERINGEN ANVÄND KNAPPEN ”SKICKA MEDELANDE” PÅ 
https://www.senecta.se/nedladdningar/ FÖR ATT FÅ SUPPORT MED UPPDATERINGEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senecta.se/nedladdningar/


                                                                                                                                                                 

Version 1.3 2018-01-16 

SENECTA SECURITY AB        Tel +46 8-19 88 00 

Nybrogatan 16,                       www.senecta.se 
SE-114 39 Stockholm,        E-post info@senecta.se 

Guide: visa dolda filer och mappar 
Skriven av Niklas på windowstips.nu 
http://windowstips.nu/visa-dolda-filer-och-mappar/ 
 

 
 

http://windowstips.nu/visa-dolda-filer-och-mappar/
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OBS! kom ihåg att ladda ut den nya kalendern i systemet.
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