Handleiding voor het updaten van Xesar 2.1 naar Xesar 2.2.
Technische achtergrond
De Xesar 2.2 software is een compleet nieuwe installatie naast de bestaande Xesar-installatie (1.1, 2.0, 2.1). Wanneer een
reeds 'gebruikte' Admin-kaart bij het opstarten van X2.2 is ingevoerd, zal het systeem naar de database vragen.
Hierbij moet de originele DB van de vorige Xesar-installatie worden aangegeven, niet de back-up!
Deze database wordt daarna geactualiseerd en in de X2.2 software geregistreerd. Vervolgens is deze beschikbaar zodra de
bijbehorende Admin-kaart wordt ingevoerd.
De vroegere database aessdb.h2.db wordt tijdens de importprocedure gewijzigd en hernoemd. Hierna is deze niet meer
bruikbaar.
Handelwijze bij een database (via het opnieuw importeren van de DB-back-up)
We gaan hierbij uit van een beheerd systeem. In dit systeem mogen geen onderhoudstaken meer open zijn. De
bijbehorende tablet moet 'leeg' zijn.
Voorbereiding
 Tablet met bestaande software synchroniseren.
 Alle onderhoudstaken uitvoeren.
 Tablet opnieuw met de software synchroniseren.
 Software afsluiten
 Reboot computer
 Xesar 2.2 software installeren.
 Bij het eerste opstarten van X2.2 moet de Admin-kaart voor het systeem ingevoerd zijn.
 Als het programma hierom vraagt, geeft u aan waar het bestand van de database is opgeslagen.
C:\ProgramData\Xesar 2.1\aessdb.h2.db aangeven.
 Voer nu het importeren uit.
 Nu pas sluit u de tablet aan en synchroniseert u deze (zodat de Xesar-app op de meest actuele stand is, zie ook
onder: tablet updaten van 2.1 naar 2.2).
 Nu brengt u (net als voorheen) de firmware in de componenten in het systeem op de laatste stand. Bovendien kunt
u eventuele componenten in de oplevermodus (bv. vervangende componenten op voorraad) ook updaten naar de
nieuwste firmware.
 Tenslotte kan de vorige versie van de software (versie 1.1, 2.0 of 2.1) gedeïnstalleerd worden.

Tablet updaten van 2.1 naar 2.2
Wanneer u een tablet met de versie Xesar 2.1 wilt synchroniseren met Xesar 2.2, verschijnt de volgende melding:

Bij een poging de update te installeren, verschijnt een foutmelding.

De geïnstalleerde oude Xesar-app moet met de hand gedeïnstalleerd worden om de nieuwe app te kunnen installeren.

Handelwijze:
1. instellingen/apps openen;

2. oude Xesar-app "Xesar-tablet" deïnstalleren;

3. de File Manager oproepen.
De te installeren programmingdevice_update.apk is door de voorgaande poging tot synchroniseren bewaard op de
tablet.

4. Installeer de volgende applicaties:
Acer B1-730HD (zwart):
sdcard0/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice_update.apk
Acer B1-770 (wit):

USB-Speicher/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice_update.apk

5. Vervolgens kan met de tablet gesynchroniseerd worden.
Na het bevestigen van de volgende melding kunnen de onderhoudstaken op de tablet gesynchroniseerd worden.

