FAQ
ZUP-filen
Navision / Microsoft Dynamics Nav
Qué? Detta låter farligt. Jag tror jag svarar nej….
Det är inget konstigt. Här får du veta varför.
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Vill du ersätta ZUP-filen?
Detta är en av de absolut vanligaste supportfrågorna i Navision. Rutan som du ser nedan dyker upp
när du skall stänga av Navision och skapar förvirring. Skall man svara Ja eller Nej? Vad betyder det?
Vad är ZUP-filen för något? De flesta svarar Nej eftersom de blir osäkra och vågar inte ersätta något
som fungerat bra hitills.
Det finns lite olika teorier om varför det heter ZUP. En del konsulter hävdar att det är engelskans
”Zed”-up, dvs setup som ligger till grund för namnet. Andra hävdar att det är en förkortning av
”PersonaliZed User Profile”. Den sistnämnda är det som stämmer in bäst på funktionen av filen. När
du stänger Navision så sparas alla dina personliga inställningar i en liten hexadecimal textfil som
normalt heter fin.zup. I äldre Navisionversioner så ligger den i programmappen, medan i senare
versioner så sparas den under C:\Documents and Settings\Användar-ID\Application Data. För att
kunna se filen måste du i Utforskaren ställa in Verktyg – Mappalternativ – Visning – Visa dolda filer
och mappar (passa då samtidigt på att ta bort bocken Dölj filnamnstillägg för kända filtyper).
Varför kommer frågan bara ibland? Varje gång du stänger Navision så sparas dina inställningar som
tex kolumnbredd, fönsterstorlek, filter och urval i rapporter (tex datumfilter edyl), men även
startinställningar som bla ip-adress till servern, vilket företag i databasservern som var öppet sist mm.
Om du bara har en Navision-session öppen så sparas inställningarna automatiskt utan att du får
frågan. Däremot om du har flera Navision igång samtidigt och gör ändringar i bägge, med tex olika
datumfilter i samma rapport, så blir programmet osäkert på vilket datumfilter du vill spara. Därav
frågan när du stänger den sista Navision-sessionen. Om du vill spara föregående ändring svarar du
Nej och om du vill spara den sista sessionens ändring svarar du Ja. Tilläggas kan att det egentligen
inte spelar så stor roll vad du svarar eftersom det endast är den senaste dagens små ändringar som
krockar. Ha alltid så få Navision-sessioner igång samtidigt på din dator. Ju fler du har, desto färre
kollegor kan logga in sig mot databasen. Detta styrs av antalet tillåtna användare i er licens.

Tips!
Spara gärna en kopia av zup-filen ifall den blir korrupt någon gång. Man kan också göra en hel del
annat med zup-filen (fasta startparametrar mm), breda menyer i 4.0 kan lagas osv. Ring eller maila.
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