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11. Dienst "Advantage Database Server" starten (alleen LSM Business Edition / LSM 
Professional Edition) 

12. LSM starten en met Administrator Account aanmelden  
13. Dienst "SimonsVoss CommNode Server" starten (indien in gebruik) 
14. Dienst "SimonsVoss Transponder Terminal" starten (indien in gebruik) 
15. Functietest uitvoeren 
16. Database opslaan  

 


