
LS-PBS opdatering fra ældre version til version 5.75 

DDB DATA ApS  -  Tlf: 58303200   - WEB www.ddb-data.dk 

Opdatering af LS-PBS fra version 1.00 – 5.50 til 5.75.  

I denne vejledning opdateres en LS-PBS fra version 3.01 til v 5.75. 

 

 
 

Vigtigt! Sørg for at der er taget en sikkerhedskopi af LS-PBS. 

 

Bemærk!  Der kan forekomme begrænsninger i forbindelse med forskellige Antivirus programmer.  

Det kan vi desværre ikke tage forbehold overfor. 

 

Start med at sende en e-mail til DDB DATA med navn, telefon og CVR nummer. Skriv i mail at der bestilles 

koder til LS-PBS v. 5.75. 

DDB DATA kontrollerer om der er abonnement på LS-PBS, og svarer tilbage, at der er sendt koder til vores 

FTP server, som den nye version af LS-PBS automatisk indlæser. Hvis der ikke er abonnement på LS-PBS, 

sendes en mail med et tilbud på at opdatere LS-PBS til denne version. 

 

Når koderne er klar, går man ind på www.ddb-data.dk og vælger knappen Nets / PBS 

 

 
 

http://www.ddb-data.dk/
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Under Nets / PBS vælges LeverandørService og denne side, gå ned i bunden af siden. 

 
 

 

Læs teksten og tryk på knappen Hent opdateringsprogram 

Opdateringsprogrammet downloades og vises i bunden af WEB browseren. 

 

 
 

Tryk på ^ knappen og vælg Behold, og  programmet hentes. Når den blå ring ikke blinker mere, så er 

programmet hentet og skal gemmes i mappen, hvor LS-PBS er installeret. 
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Åben en stifinder og find mappen med LS-PBS. 

 
 

Se om filen LSPBS.EXE er i mappen.  

Højre klik på LSPBS_UpdateWEB.EXE og vælg Vis i mappe. Vælg filen og kopier den til LSPBS mappen. 
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LS-PBS må IKKE være startet. 

Start LSPBS_UpdateWEB.exe ved at dobbeltklikke på programmet og dette vindue vises. 

 

Windows kan komme med denne meddelelse. 

 
 

Tryk på flere oplysninger og vælg Kør alligevel. 

 
 

Opdateringsprogrammet startes og vises på skærmen. 
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Tryk på knappen Hent opdatering og vælge Ja til at hente ny version af LS-PBS. 

 

 

Luk opdateringsprogrammet. 

LS-PBS skal startes og der spørges om der skal opdateres. 
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Start LS-PBS og der vises et Popup vindue, hvor der står at der indlæses nye koder. 

Herefter vises den nye version af LS-PBS 

 

Gennemgå herefter om alle data er ok, dvs. kunder og tilpasning. 

Se yderligere oplysninger i vejledningen. 

 

 


