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Installationsvejledning Liva. 
(lønberegningsprogram) 

 

På dit usb stick ligger der følgende filer: 

 

Afhængigt af dine indstillinger, kan du muligvis også se et ”efternavn”. Liva vil så fald stå som Liva.mdb 

Programmet kan ikke installeres på en MAC. 

Hvis du har en windows pc, er der to mulige scenarier. 

Du har Microsoft Access på din pc. 

Hvis der er det lille ikon med nøgle ud for Liva: , så har du Access-programmet.  

Kopier Liva over på din pc (på Skrivebord eller lignende). Du kan nu åbne Liva ved at dobbeltklikke på 

hende. 

Du har ikke Microsoft Access på din pc  

Hvis Liva ser således ud på usb stick’et:  , har du ikke Access-programmet og kan ikke åbne 

Liva. Du skal nu installere en app, der kan køre Liva.  

Enten køre AccessRuntime_X64 eller AccessRuntime. Hvilken der virker, afhænger af, hvordan din pc er 

skruet sammen. 

Pkt 1: Dobbeltklik på AccessRuntime_X64. Hvis du får en fejl, går du videre til pkt. 2 i denne vejledning.  

Hvis programmet lader sig installere, kigger du på usb stick’et igen. 
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Mindst én af de tre Liva’er skal nu have det lille ikon med nøglen til venstre. 

Kopier den Liva, der har et nøgleikon, over på din pc (på Skrivebord eller lignende). Hvis der er nøgleikon ud 

fra den fil, der kun hedder Liva, skal du bruge den. Du kan nu åbne Liva ved at dobbeltklikke på hende. 

Hvis ikke der er noget nøgleikon ud for nogen af Liva’erne, skal du gå videre til punkt 2. 

Pkt. 2: Dobbeltklik på AccessRuntime.  

Når programmet er installeret, kigger du på usb stick’et igen. 

 

 

                               

Mindst én af de tre Liva’er skal nu have det lille ikon med nøglen til venstre. 

Kopier den Liva, der har et nøgleikon, over på din pc (på Skrivebord eller lignende). Hvis der er nøgleikon ud 

fra den fil, der kun hedder Liva, skal du bruge den. Du kan nu åbne Liva ved at dobbeltklikke på hende. 

 

Når du har fået den rette version til at virke på din pc: 

- Er det en god ide at omdøbe den, f.eks. med navnet på din arbejdsplads. F.eks. ”LIVA 

Specialcenteret”. Så bliver den ikke forvekslet med den LIVA som hver af de øvrige TR’er har fået og 

måske bringer med sig rundt på USB-stick. 

 

 

 


