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Generelt 
Denne instruksjonen skal veilede deg gjennom oppgraderingsprosessen til VisiQuick versjon 4.5.  

Selv om vi har satt sammen denne veiledningen nøye, kan det være omstendigheter i din praksis som 

kan føre til at oppgraderingsprosedyren kan variere. I så fall, vennligst kontakt Dental Sør for bistand.  

Link til installasjonsmediet (versjon 4.5): 

https://downloads.citodent.com/pub/VisiQuick/Latest/Release%202021.2%20-

%20VisiQuick%20V4.5.0.3846.zip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://downloads.citodent.com/pub/VisiQuick/Latest/Release%202021.2%20-%20VisiQuick%20V4.5.0.3846.zip
https://downloads.citodent.com/pub/VisiQuick/Latest/Release%202021.2%20-%20VisiQuick%20V4.5.0.3846.zip
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Oppgradering fra VisiQuick versjon 3.x til VisiQuick versjon 4.5 
 

Forberedelser 
1. Lagre den tidligere mottatte (pr epost) VisiQuick 4-lisensen sentralt på nettverket eller serveren. 

Dette filnavnet slutter med LIC4. Et eksempel er "Citodent Amsterdam.LIC4" 

Mangler du lic4 lisens? Send en henvendelse til support@dentalnet.no 

 

Innlesing av den nye lisensen for denne oppgraderingen er forskjellig fra tidligere. Med denne 

oppgraderingen må du erstatte lisensen etter oppdateringen av den første arbeidsstasjonen. Som 

vanlig er dette en engangsoperasjon på en hvilken som helst av arbeidsstasjonene som kjører 

VisiQuick 4. 

2. Last ned og lagre installasjonsmediet på et sentralt sted på nettverket eller serveren. 

https://downloads.citodent.com/pub/VisiQuick/Latest/Release%202021.2%20-

%20VisiQuick%20V4.5.0.3846.zip 

3. 'Fjern blokkering' av filen du akkurat lastet ned, før du pakker den ut ved å endre egenskapene til 

filen. Høyreklikk på filen, velg deretter egenskaper og velg deretter "Fjern blokkering" og trykk "OK".

 

 4. Pakk deretter ut installasjonsmediet. 

5. Åpne en eksisterende VisiQuick-installasjon, og noter plasseringen av databasen. Dette er din 

"VisiQuick-datamappe" og vil bli brukt i VisiQuick 4 som din delte datamappe (for tilkobling til 

database og andre innstillinger). 

a. Åpne VisiQuick 

b. Gå til: verktøy-databaseinnstillinger 

c. Åpne fanen 'database' og noter databasebanen fullstendig. Dette vil være den delte UNC-

bane for å koble til databasen. 

 

 

https://downloads.citodent.com/pub/VisiQuick/Latest/Release%202021.2%20-%20VisiQuick%20V4.5.0.3846.zip
https://downloads.citodent.com/pub/VisiQuick/Latest/Release%202021.2%20-%20VisiQuick%20V4.5.0.3846.zip
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Installasjon 
6. Naviger til den utpakkede mappen til installasjonsmediet  

a. kjør "SetupVisiQuick.exe". 

b. Bekreft ved å trykke "neste" 

c. Bekreft mappen der VisiQuick skal installeres. Normalt vil dette være "C:\visiquick" og 

trykk "neste" 

 

d. Dersom det oppdages at mappen ikke er tom, vil du bli bedt om bekreftelse for å bruke 

denne mappen. Hvis dette er en gammel installasjon, vil du bli bedt om bekreftelse for å 

fjerne den gamle versjonen. Klikk på "Ja" for å fortsette med oppgraderingen, eller "Nei" for å 

stoppe.  

OBS! VisiQuick-innstillingene vil aldri bli slettet av denne oppdateringen! 

 

e. Deretter vil du bli bedt om VisiQuick-datamappen eller delt mappe for VisiQuick. Sjekk 

dette med den tidligere angitte plasseringen i forberedelses-delen av veiledningen. Dette bør 

være nøyaktig det samme for å bevare alle innstillinger. 
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f. Hvis du vil endre dette, klikker du på "Bla gjennom"-knappen, ellers klikker du på "Neste". 

Men husk at da vil alle VisiQuick-innstillinger gå tapt. Det vil i utgangspunktet være en helt 

ny VisiQuick-installasjon. 

g. Velg nå programspråket du ønsker. Språkvalget her påvirker språket som vises i menyene 

og knappene i programmet, velg deretter tannnummersystemet du arbeider med (FDI). 

 

h. Klikk på "Neste" etter valget ditt for å fortsette. 

i. VisiQuick kan nå installeres, klikk på "Installer" for å fortsette. 

j. Alle filene kopieres til det valgte stedet. VisiQuick versjon 4 er nå installert på denne 

arbeidsstasjonen. 
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Lisensimport/oppdatering 
7. Den gamle lisensen gjelder ikke lenger, du må lese inn den nye lisensen på nytt. Dette må bare 

gjøres én gang. 

a. Start VisiQuick 

b. Gå til Hjelp, Lisens… 

 

 

c. Klikk på Importer (mappeikon) og gå til den sentrale plasseringen på nettverket eller 

serveren hvor du har lagret lisensfilen (LIC4). Dobbeltklikk her på lisensfilen og klikk på 

knappen "Installer" for å lese den inn. 

d. Du trenger ikke lenger velge lisens på neste arbeidsstasjon. Dette vil vises som så snart du 

har spesifisert den delte mappen. Dette lar deg sjekke om du har angitt riktig plassering. 
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Oppgradering fra VisiQuick versjon 4.x til siste versjon av VisiQuick 

versjon 4.5 
 

1. Last ned og lagre installasjonsmediet på et sentralt sted på nettverket eller serveren. 

https://downloads.citodent.com/pub/VisiQuick/Latest/Release%202021.2%20-

%20VisiQuick%20V4.5.0.3846.zip 

2.  'Fjern blokkering' av filen du akkurat lastet ned, før du pakker den ut ved å endre 

egenskapene til filen. Høyreklikk på filen, velg deretter egenskaper og velg deretter "Fjern 

blokkering" og trykk "OK". 

 
 

3. Pakk deretter ut installasjonsmediet. 

4. Naviger til den utpakkede mappen til installasjonsmediet og kjør "SetupVisiQuick.exe". 

 

For oppgradering fra versjon 4 til siste versjon, skal det ikke gjøres noe annet enn å trykke gjennom 

installasjonen (neste – neste osv.). 

Dersom det oppdages at mappen hvor VisiQuick skal installeres ikke er tom, vil du bli bedt om 

bekreftelse for å bruke denne mappen. Klikk på "Ja" for å fortsette med oppgraderingen, eller "Nei" 

for å stoppe.  

OBS! VisiQuick-innstillingene vil aldri bli slettet av denne oppdateringen! 

 

 

 

  

https://downloads.citodent.com/pub/VisiQuick/Latest/Release%202021.2%20-%20VisiQuick%20V4.5.0.3846.zip
https://downloads.citodent.com/pub/VisiQuick/Latest/Release%202021.2%20-%20VisiQuick%20V4.5.0.3846.zip
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Automatisk oppdatering av lisens 
 

Ny funksjonalitet i VisiQuick fra versjon 4.5 er at programmet nå støtter automatisk oppdatering av 

lisens. 

Siste måneden i den aktive lisensperioden, sjekker VisiQuick automatisk en gang om dagen (via 

internett) om det er en ny lisens tilgjengelig. Dersom det er en ny lisens tilgjengelig, vil programmet 

automatisk laste denne ned, og oppdatere uten noen form for brukerinteraksjon. 

Denne funksjonen fungerer også i helsenett (oppsett kreves. Se under). 

 

Oppsett proxy-innstillinger (relevant for kunder tilkoblet helsenett) 
 

For at funksjonen for automatisk oppdatering av lisens skal fungere i helsenett, kreves følgende 

innstillinger: 

 

Verktøy - kommunikasjonsinnstillinger 

 

 

Kryss av for autodetektering av proxy-innstillinger og trykk OK.  

Merk! Oppsettet er en global innstilling, slik at det kun er nødvendig å gjøre innstillingen på en klient. 
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Verifisering av automatisk lisensoppdatering 
For å verifisere om den automatiske lisensoppdateringen fungerer slik den skal, gå inn på 

lisensoversikt via menyen Hjelp – lisens.. i programmenyen og trykk deretter på knappen Nedlasting.. 

 

 

 

 

Dersom verifiseringen var vellykket, vil man motta følgende tilbakemelding. 

 

Dersom verifiseringen ikke var vellykket, og man mottar feilmeldingen «connection timed out». 

 

a. Sørg for at maskinen er tilkoblet internett 

b. Verifiser proxy-innstillinger (se seksjonen for proxy-innstillinger i denne veiledningen) 

c. Kontakt din lokale IT-ansvarlig og be om assistanse for oppsett da proxy-innstillingen 

avviker fra standard. 
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