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SKJ / Windows 7 -yhteensopivuus
SKJ:ta on käytetty Windows 7:lla onnistuneesti sekä taustakoneena että kassana.
Vaatimuksena on Pervasive v10/v11 (ei 8 tai 9).

Päivämäärä ja desimaalipilkku ongelma
Mikäli Windows 7 -ympäristössä raporttien päivämäärät ovat muodossa MM/DD/YYYY vaikka käyttäjän maa-asetukset ovat määrityksellä 'Suomi' voi
ongelma korjaantua seuraavilla toimenpiteillä:
1. Avaa Aluekohtaiset ja kieliasetukset napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, sieltä Aika-, kieli- ja alueasetukset sekä
Vaihda päivämäärä-, aika-, tai lukumuoto.
2. Valitse seuraavasta ikkunasta Lisäasetukset -painike.
3. Paina Lisäasetukset -ikkunassa alareunassa olevaa PALAUTA-painiketta, jolla alkuperäiset Alueasetukset palautetaan.
4. Paina Käytä-painiketta ja sen jälkeen OK.
5. Käynnistä tietokone uudelleen.
6. Avaa ohjelma uudelleen ja katso, että päiväys on oikeassa suomalaisessa muodossa (esim. 31.12.2009)

Verkkolevymappaukset / jaot (jakava W7)
64 bittisessä windowsissa saattavat 64 bittisen ja 32 bittisen ympäristön levymappaukset olla erikseen.
Katso myös Pervasive 64 bit
Muutamissa tapauksissa on huomattu, että XP/Vista -kone ei ota yhteyttä Windows 7 -koneen jakoihin (näkee jaot mutta ei päästä sisään).
Tässä tapauksessa vaihda asetus: Ohjauspaneeli -> Verkko ja yhteydet -> Jakamisen asetukset -> Avaa jakamisen lisäasetukset:

Verkkolevymappaukset / jaot (asiakas W7)
Vanhat Windows -versiot (2000 ja XP) eivät välttämättä tue NTLM2 -kirjaumista.
Täten avaa 'Paikallinen suojauskäytäntö' (SECPOL.MSC).
Vaihda seuraavat asetukset:

Uncheck both boxes so that neither
“Require NTLMv2 session security”
or “Require 128-bit encryption” are checked.

“Network security:Minimum session security
for NTLM SSP (including RPC based) Servers“.
Again, Uncheck both boxes so that neither
“Require NTLMv2 session security” or
“Require 128-bit encryption” are checked.

select the option “Send LM & N
use NTLMv2 session security if

Winskj ohjelmien ulkoasu
Suositus on, että käytetään ns. perinteistä teemaa (Työpöytää hiiren oikealla, mukauta, perusteemoista Windows perinteinen) ja fonttina 100%
(Ohjauspaneeli -> ulkoasu ja mukauttaminen -> fontit -> Muuta fontti kokoa -> 100%).
Mikäli tämä ei auta, tarkista seuraavat rekisterimerkinnät (että ne ovat olemassa):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
"MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24"=”SSERIFE.FON"
"MS Serif 8,10,12,14,18,24"=”SERIFE.FON”
"Courier 10,12,15"=”COURE.FON”
Mikäli fonttien tiedostonimi päättyy F:ään (esim SSERIFF.FON tai COURF.FON) niin muuta kirjaimet E:ksi.
Käynnistä kone uudelleen.

Laitteistot
Huomaa että kaikki OPOS ajurit eivät toimi 64 bittisessä ympäristössä. IBM on ilmoittanut ettei sen ajurit tue 64 bittisiä. Citizen USB ja epson RS on
testattu. SKJUSB:n mukana tuleva Orientin ajuri ei myöskään toimi 64 bittisessä ympäristössä

