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Installationsvägledning för FiftyWeb 

Nödvändiga resurser  

> En internetuppkoppling behövs för att kunna installera och använda FiftyWeb.  

> Senaste version av Java-programvara. FiftyWeb är baserat på Java och kräver 

att senaste version av Java är installerad på den dator som ska användas. Sen-

aste version kan laddas ned från www.java.com/getjava. Ladda ned filen, kör 

den och följ instruktionerna. 

> En webbläsare som t.ex. Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari för att 

ladda ned FiftyWeb-klienten.  

Starta FiftyWeb 

1. Ladda ned applikationen  

Klicka på Fifty-loggan på webbsidan eller skriv in 

https://fifty.svk.se/fifty/larm.jnlp i din webbläsare. 

2. Starta applikationen  

Beroende på inställningar på datorn och vilken webbläsare du använder kan du få 

frågan vilket program filen du har laddat ned ska öppnas med. Den ska öppnas 

med Java. På Windows kan detta göras på följande sätt:  

> När du får frågan om vilket program filen ska öppnas med väljer du javaws.exe, 

om det föreslås. Annars klickar du på browse och så browse en gång till. Däref-

ter navigerar du till mappen där Java installerades, vanligtvis 

"C:\Programfiler\Java", och går in i den. Här ska det ligga en mapp som heter 

"jre", följt av ett nummer. Välj denna, eller den med högst nummer om det 

finns flera, och så bin. Under bin ska du hitta javaws.exe. Välj den.  

När FiftyWeb har startats för första gången kommer den att lägga en genväg på 

skrivbordet som kan användas framöver. Det är möjligt att upprepa processen med 

att ladda ned applikationen från webbsidan, om så önskas. 

3. Potentiella problem 

Eventuella brandväggar behöver konfigureras för att öppna för FiftyWeb. Hur det 

görs beror på infrastruktur, brandvägg och operativsystem.  

Om det ligger en proxy mellan datorn med FiftyWeb och internet kan man vid start 

av FiftyWeb få en varning av typen "proxy_no is undefined". Detta är helt ofarligt 

och kan ignoreras.  

Namnändring 

FiftyWeb har tidigare hetat LARMweb och det kan förekomma ställen där länkar 

eller annat refererar till det gamla namnet larm. 

https://fifty.svk.se/fifty/larm.jnlp

