
Hvordan installere/oppdatere CAFAS 
Det er 2 oppgaver som må utføres: 

1. Oppdater alltid CAFAS til siste versjon 
2. Koble til nyeste CAFAS Database og Nettverk - ligger til enhver tid på oudoorimpact.no

Før du begynner: Last ned filene fra 
http://outdoorimpact.no/informasjon/
 
1. Hvordan oppdatere til nyeste versjon av CAFAS

- For brukere som har CAFAS installert på maskinen fra før begynner fra
punkt 1.1  

- For brukere som ikke har CAFAS installert tidligere, gå til punkt 1.4 
1.1. Klikk - Installere Outdoor Impact programmet «Cafas» Pakk ut den nedlastede filen 

 

1.2. Ettersom du allerede har CAFAS, vil du ha en gammel versjon av denne filen liggende et sted 
på din maskin eller på en nettverksdisk, vanligvis under C:\Program files eller C:\Program 
Files(x86) i en egen mappe med navn "CAFAS". Filen du kopierte i punkt 1.1 skal limes inn i 
denne mappen og erstatte den gamle versjonen. (Hvis du får spørsmål om at filen finnes fra 
før og om du vil erstatte denne, så bekreft dette med "JA") 

1.3. Lukk CAFAS og start CAFAS på nytt 

De som ikke har CAFAS installert fra tidligere, START HER! 
(NB! Skrevet i 2014, men samme prosedyre gjelder til ny informasjon blir gitt)

1.4 Åpne mappen der du har lagret de nedlastede filene på din maskin og pakk ut filen 
CAFAS_Installation-  du vil da få se filene under: 



Kjør Setup: 

1.5 Etter at dette programmet har startet opp, vil du få opp følgende bilde: 

- TRYKK «OK» 
1.6 Trykk på knappen med bilde av en datamaskin. La «Directory» stå som standard. 



1.7 Trykk på "Continue" i dette vinduet: 

1.1. Du vil få opp følgende vindu: 

-Trykk "OK" for å avslutte installasjonen 



2. Hvordan koble til rett CAFAS database og nettverk 

Database og nettverk filen(Cafas_Norway.zip) pakker du ut og legger der du 
vanligvis legger dokumenter, eller der du har eventuelle tidligere versjoner av 
nettverk og databasen. 

Hvordan legge inn databasen 
2.1. Åpne opp "CAFAS" som du finner ved å trykke på: Start – All Programs/Alle Programmer – 

CAFAS - CAFAS Delivery System 
2.2. Hvis det kommer opp et vindu med spørsmål om hvor databasen er plassert, så trykker du 

på "Yes" 
2.3. Du finner den riktige databasefilen i mappen «Database2014» der du pakket ut 

Cafas_Norway.zip, Databasen heter: "CAFAS Norway.mdb" 

2.4. Dersom man ikke får spørsmål om hvor basen er plassert (pkt. 2.2), gå på «Tools» i 
toppmenyen og velg «Change Database». 

2.5. Trykk «Press for new Database Location» og velg basen «CAFAS Norway.mdb» beskrevet i 
pkt. 2.3. 

2.6. For å forsikre deg om at du har riktig software og er koblet mot riktig base skal bildet under 
stemme overens med det du ser nederst i CAFAS på din maskin. 



Hvordan legge inn nettverksfiler 

Du finner den riktige nettverksmappen «Nettverk 2014» der du pakket ut Cafas_Norway.zip 
I mappen som heter «Nettverk 2014» er det en tekstfil per nettverk. 

2.7 CAFAS velg «Analysis» i toppmenyen, og deretter «Package or Campaign» 

2.8 Velg «Add Files» 

2.9 Velg filbane til mappen «Nettverk 2014» og velg et nettverk for å gjøre en testkjøring, for 
eksempel «CCN Adshel Storby Komplett 2014» 



2.10 Klikk «open» 
2.11 Klikk «Analyse» 
2.12                Programmet vil nå analysere nettverket (kan ta noen sekunder). Hvis du får 

opp tabellen med samme verdier som under har du gjort installasjonen korrekt. 

CAFAS Version: 1.20.700 
Date: Dec 2013 
Database Version: 14.0 

 Ved behov for teknisk support, ta kontakt med: 

Clear Channel

David Perskog - david.perlskog@clearchannel.se

JCDecaux

Jo-Øystein Slinde - slinde@jcdecaux.no




