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TIP: 
Bij de toelichting op de verschillende functies van het systeem ligt het zwaartepunt op 
de bediening van de software. De omschrijving van de afzonderlijke 
productkenmerken, uitrustingen en functies is te vinden in de betreffende 
productmanuals. 
 
Voor de installatie en het gebruik van de producten moeten de productvrijgaves en de 
systeemvoorwaarden beslist in acht worden genomen. Bij een afwijkende manier van 
installatie of gebruik aanvaardt SimonsVoss geen aansprakelijkheid en kan geen 
support verstrekt worden.  
 
De SimonsVoss Technologies GmbH behoudt zich het recht voor zonder 
aankondiging vooraf productaanpassingen uit te voeren. Daarom kunnen 
beschrijvingen en afbeeldingen van deze documentatie afwijken van de meest 
actuele product- en softwareversie van het betreffende moment. Over het algemeen 
is bij twijfel de Duitse originele uitgave inhoudelijk correct. Onder voorbehoud van 
vergissingen en schrijffouten. 
 
Als basis voor deze documenten geldt de actuele collectie bij druklegging. De 
informatie die hier wordt verstrekt, kan zonder aankondiging vooraf veranderd worden 
en houdt geen enkele verplichting van de kant van de verkoper in. De aanduidingen 
voor software en hardware die in dit manual gebruikt worden, betreffend voornamelijk 
geregistreerde merken en vallen derhalve onder de wettelijke bepalingen van het 
auteursrecht. 
 
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag het manual, noch delen daaruit, 
met mechanische of elektronische middelen, door fotokopiëren of op enige andere 
wijze vermenigvuldigd of verspreid worden. De ondernemingen en overige gegevens 
die in de voorbeelden worden genoemd, zijn pure fantasie; mogelijke gelijkenissen 
met de werkelijkheid zijn dan ook puur toeval. 
 
De redactie van het LSM-manual heeft deze tekst met uiterste zorgvuldigheid 
samengesteld. Desondanks zijn fouten niet geheel uit te sluiten. De LSM-redactie is 
niet aansprakelijk voor eventuele vak- of druktechnische fouten in dit manual. Met 
nadruk wordt erop gewezen dat de beschrijvingen in dit manual geen garantie met 
wettelijke gelding inhouden. 
 
Wanneer u correcties of suggesties voor verbeteringen voor dit manual hebt, kunt u 
ze ons bekendmaken via het e-mailadres info@simons-voss.de 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 
 
Meer informatie over de producten van SimonsVoss is op internet te vinden onder 
WWW.SIMONS-VOSS.NL 
 
Dit manual geldt zonder functionele beperkingen voor de software. Het kan 
derhalve voorkomen dat bepaalde functies van de specifieke installatie bij de 
klant vanwege de vrijgeschakelde softwaremodule afwijkingen vertonen. 

http://www.simons-voss.de/
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1.0 INTRODUCTIE 
Met het Locking System Management (LSM) heeft SimonsVoss een software 
ontwikkeld  die ondersteund wordt door een databank. Hiermee kunt u complexe 
sluitplannen efficiënt aanleggen, beheren en bedienen. De onderhavige documentatie 
is bedoeld als richtlijn en hulp bij de structurering en inrichting van uw sluitplan, maar 
moet ook steun bieden bij de verdere werkzaamheden in de praktijk, bij de controle 
en bediening en dus bij een aangenaam Licht Sluitsysteem-Management. 
 

 

1.1. BELANGRIJKE INFORMATIE 
Voor beschadiging als gevolg van foutieve montage of installatie aanvaardt 
SimonsVoss Technologies GmbH geen aansprakelijkheid. 
 
Door foutief geïnstalleerde en/of geprogrammeerde componenten kan de doorgang 
door een deur geblokkeerd zijn. Voor gevolgen van foutieve installatie, zoals een 
geblokkeerde toegang tot gewonden of personen in gevaar, materiële of andere 
schade, is SimonsVoss Technologies AG niet aansprakelijk. 
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1.2. UITLEG MANUAL 

 MENUPUNTEN 
De menupunten van de LSM worden in het manual door het symbool  
weergegeven. 
VOORBEELDEN 
 Bewerken  
 Bereik 

KOPJES EN CHECKBOXEN 
De kopjes en checkboxen die worden weergegeven in de screenshots zijn tussen 
aanhalingstekens geplaatst. 
VOORBEELDEN 
"Groepen gebruikers" 
"Bereiken" 

BUTTONS 
De buttons die worden weergegeven in de screenshots zijn gemarkeerd met een 
grijze achtergrond. 
VOORBEELDEN 
OK 
Overnemen 

TOETSCOMBINATIES 
De toetscombinatie die gebruikt kan worden om de gewenste functie te starten, is vet 
gemarkeerd. 
 
Strg+Shift+X 

PADSPECIFICATIES 
Bij een link naar een bepaalde inhoud op een server wordt het pad cursief 
aangegeven. 
BIJVOORBEELD 
C:\Programme\SimonsVoss\LockSysGui\ 
 

TIP 
De aanduiding [CDROM] is een variabele die de letter aangeeft van de CDROM-drive 
(bijv. „D“) in de computer waarop de installatie moet worden uitgevoerd. 
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2.0 BASISVOORWAARDEN LSM 

2.1. SYSTEEMVOORWAARDEN VANAF LSM 3.2 (AANPASSINGEN 
VOORBEHOUDEN) 

ALGEMEEN 
 Lokale rechten als administrator voor de installatie 
 Communicatie: TCP/IP (NetBios actief), LAN (aanbevolen: 100 Mbit) 
 Windows-domeinen 
 Naamontbinding 
 .NET Framework min. 2.0, aanbevolen 3.5 
 MS ActiveSync 4.2 in combinatie met een PocketPC 
 RS-232 en/of USB-poort 

CLIENT (LSM BASIC, LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL) 
 Monitor min. 48 cm (19“) (of groter voor de weergave van het Matrix-screen) 
 Beeldschermresolutie min. 1024x768, aanbevolen 1280x1024 
 Processor: min. 2,66 GHz (of sneller) 
 Min. 2 GB RAM (of meer) 
 Harde schijf ca. 500 MB (tijdens de installatie ca. 1 GB), databank afhankelijk 

van de hoeveelheid verwerkte gegevens (ca. 30 MB) 
 MS Windows XP Prof. SP3 
 MS Windows Vista (Business, Ultimate), 32 of 64 Bit 
 MS Windows 7 (Professional, Ultimate), 32 of 64 Bit 
 MS Windows 8, 32 of 64 Bit 
 

SERVER (DATABANKSERVER LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL) 
 Processor: min. 2,66 GHz (of sneller) 
 Min. 2 GB RAM (of meer) 
 Grootte harde schijf ca. 300 MB (tijdens de installatie ca. 450 MB), databank 

afhankelijk van de omvang van de verwerkte gegevens (ca. 30 MB) 
 MS Windows Server 2003 
 MS Windows Server 2008  
 MS Windows Server 2008 R2 
 MS Windows Server 2012 
 NET Framework bij gebruik van de CommNode Server min. 3.5 
 Servergebaseerde toepassing: er is een vrijgave op de ADS-server voor een 

databankmap nodig (voor vrijgave zijn geen rechten nodig) 

2.2. AANWIJZINGEN 
 Bij gebruik van een firewall tussen de client en de server neemt u het 

hoofdstuk IT-netwerkconfiguratie in acht of neemt u contact op met de 
technische LSM-support van SimonsVoss Technologies GmbH. 

 De update moet bij alle componenten tegelijk worden uitgevoerd. 
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 Op de gebruikte pocket-pc, netbook of tablet moet eveneens een update naar 
de passende LSM Mobile Edition worden uitgevoerd. 

 In dit document wordt de update aan de hand van de complete 
installatiebestanden beschreven. Een update met de patch-
installatiebestanden wordt in het kader van dit manual niet beschreven. 

 Wanneer u een update wilt uitvoeren van een oudere versie 
(2.1/2.1A/2.2/2.3/2.4) naar de actuele versie kunt u het best vooraf contact 
opnemen met de LSM Hotline +49 (0) 89 99 228 333. 

 Controleer of u over een actuele en functionerende opslag van data beschikt. 
 
Tip:  
De zekerstelling van de databank valt in principe onder de verantwoordelijkheid 
van de IT-afdeling van de klant! Voor ontbrekende, incomplete of foutieve 
opslag aanvaardt SimonsVoss geen enkele aansprakelijkheid. 
Controleer regelmatig of de vervaardigde back-ups opnieuw geladen kunnen 
worden. 
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3.0 VOORBEREIDING VAN DE UPDATE  
Controleer uw LSM-versie (button 'blauw vraagteken'):  
LSM 2.2  = vanaf versie 2.2.606.14 
LSM 2.3  = vanaf versie 2.3.701.31 
LSM 2.4 = vanaf versie 2.4.0806.03 
LSM 2.4a = vanaf versie 2.4.0811.11 
LSM 3.0 = vanaf versie 3.0.10002 
LSM 3.1 = vanaf versie 3.1.00514 
LSM 3.2 = vanaf versie 3.2.10316 
 
Importeer alle gegevens uit de pocket-pc of de Palm. 
 
Wanneer u een compleet of virtueel in een netwerk geïntegreerd systeem exploiteert, 
moet u ook hoofdstuk 7.0 Netwerkraadplegen. 
 
Bij gebruik van LSM Business of LSM Professional moeten eerst alle LSM-GUI's 
worden afgesloten. 
 
Beëindig ook alle CommNodes en de CommNode-server. 
 
Start op de server de 'Advantage Configuration Utility' en noteer de instellingen uit de 
tab 'Configuration Utilty'  'Database Settings': 
 

Number of Connections:  

Number of Work Areas:  

Number of Tables:  

Number of Index Files:  

Number of Data Locks:  

 
Noteer de onderstaande instellingen uit de tab 'Installation Info' en vergelijk deze met 
de bestaande licentiegegevens.  
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de LSM Hotline onder +49 (0) 89 
99 228 333. 
 

Registered to:  

Serial Number:  

User Option:  

ADS Revision:  
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Uit de licentiegegevens neemt u vervolgens de Validation Code over: 
 

Validation Code  

 
Sluit de dienst 'Advantage Database Server' op de server af 
Sla de actuele databank op 
Om de updates uit te kunnen voeren, hebt u lokale rechten als administrator nodig 
 
Volg nu de instructies voor de update volgens de betreffende LSM Edition in het 
volgende hoofdstuk 
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4.0 UPDATE LSM BASIC 
 

4.1. VOORBEREIDING 
Tip: voor de update hebt u rechten als administrator nodig 

4.1.1 DIENSTEN AFSLUITEN 

HANDELWIJZE 
START  SYSTEEMBESTURING  BEHEER  DIENSTEN 
Beëindig de dienst 'SimonsVoss CommNode Server'” (alleen voorhanden bij gebruik 
van een virtueel netwerk) 

4.1.2 DATABANK OPSLAAN 
Meld u aan als de Windowsgebruiker die ook in andere gevallen verantwoordelijk is 
voor het beheer van het sluitsysteem. 
 
Start de LSM op.  
 
Maak via  
Setup  Uitgebreid  Backup 
een backup   
 
Kopieer de gemaakte backup (zip-bestand) naar een externe dataschijf.  
 
Tip:  
standaard pad voor de backup: C:\ProgramData\SimonsVoss\Repository 

 

4.2. LSM BASIC 3.0/3.1 VERWIJDEREN  
Deïnstalleer de oude versie van de LSM via 
START  SYSTEEMBESTURING  PROGRAMMA'S DEÏNSTALLEREN 
 
Selecteer 'SimonsVoss Locking System Management Basic 3.X' en klik op 
DEÏNSTALLEREN. Bevestig de volgende controlevragen. 
 

4.3. INSTALLATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 

HANDELWIJZE 
 Installatie van de software  
 Installatie Crystal Report Bugfix 
 Starten van de software 
 Controle van de registratie van de software 
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INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE 
Bij het invoeren van de dvd met software wordt – afhankelijk van de instellingen van 
het systeem – de webbrowser geopend met de startpagina van de dvd. 
In het bereik Software vindt u een directe link naar de set-up. 
 
U kunt de installatie ook direct oproepen  
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Taal]\lsm_setup_3_2_[Taal].exe 
 
Begin met de installatie en voer de afzonderlijke stappen als volgt uit. 
 
 

 

Bevestig met 
Installeren 
om met de 
installatie van de 
driver te beginnen 

 

Bevestig met 
Verder, 
om met de 
installatie van de 
software te 
beginnen 

 

Lees de 
voorwaarden van 
de licentie en 
accepteer ze. 
Selecteer 
vervolgens 
Verder. 
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Voer de informatie 
over de user(s) in 
en selecteer 
daarna Verder. 

 

Bevestig 
vervolgens met  
Verder. 
 

 

Bevestig met 
Verder. 

 

Bevestig met 
Installeren. 
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Bevestig met 
Afsluiten  
om de installatie te 
voltooien. 

 

INSTALLATIE CRYSTAL REPORTS BUGFIX 
In het bereik Software op de dvd vindt u een directe link naar de set-up 
 
U kunt de installatie ook direct oproepen  
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\Crystal_HotFix11\setup.exe 
 
Begin met de installatie en voer de afzonderlijke stappen als volgt uit. 
 

 

Bevestig met  
Verder 
om met de installatie te 
beginnen 

 

Selecteer vervolgens 
Verder. 
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Lees de voorwaarden van de 
licentie en accepteer ze. 
Selecteer vervolgens 
Ja. 
 

 

Selecteer vervolgens 
Verder. 

 

Bevestig de complete installatie en 
selecteer vervolgens  
Verder. 
 

 

Bevestig met  
Verder. 
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Bevestig met  
Ja 
om met de installatie  
door te gaan. 

 

Bevestig met  
Afsluiten 
om de installatie  
te voltooien. 

STARTEN VAN DE SOFTWARE 
Na de installatie kunt u de software opstarten en u als administrator bij de databank 
aanmelden 
 

 

Bevestig uw keuze met OK 

 

Bevestig uw keuze met OK 
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Opnieuw aanmelden  

U kunt de software nu registreren. 

 

Controleer uw registratie en 
druk op  
Licentie-aanvraag creëren  
om het bestand met de 
registratiegegevens te maken. 

 

Bevestig deze melding 
wanneer u een nieuwe 
registratiecode wilt aanleggen. 

 

Kies een plaats om het 
registratiebestand op te slaan. 
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Voer uw vakhandel in, samen 
met uw LSM-
commissienummer (formaat: 
LSM-000000)  
Bevestig met  
OK 

 

Het systeem opent uw e-Mail 
client en bereidt het verzenden 
voor 

U kunt het aangemaakte rgo-bestand ook versturen naar: 
registration@simons-voss.de 
U ontvangt een licentiebestand van SimonsVoss waarmee u via Licentiebestand 
invoeren de software kunt laten vrijgeven. 

 

Deze melding verschijnt 
wanneer u al een 
registratiecode hebt 
aangevraagd maar deze nog 
niet geactiveerd is. 

 

Deze melding verschijnt 
wanneer u na het aanmaken 
van uw registratie-aanvraag 
nogmaals een aanvraag hebt 
gecreëerd en nu een 
registratie met de eerdere 
aanvraag wilt invoeren. 

 

Wanneer het standaard 
wachtwoord 'system3060' nog 
actief is, moet het eerst 
gewijzigd worden. 
Bevestig uw keuze met OK 
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Voer het oude en het nieuwe 
wachtwoord in. Bevestig het 
nieuwe wachtwoord. 
Bevestig uw keuze met OK 

 

Bevestig uw keuze met OK 

 



 
 

MANUAL  
UPDATE NAAR LSM 3.2 

 

  

19 

5.0 UPDATE LSM BUSINESS 
 

5.1. VOORBEREIDING 
Tip: voor de update hebt u rechten als administrator nodig 

5.1.1 DIENSTEN BEËINDIGEN (SERVER) 

HANDELWIJZE 
START  SYSTEEMBESTURING  BEHEER  DIENSTEN 
Beëindig de dienst 'SimonsVoss CommNode Server'” (alleen voorhanden bij gebruik 
van een virtueel netwerk) 
Beëindig de dienst 'Advantage Database Server' 

5.1.2 DATABANK OPSLAAN 

HANDELWIJZE 
Kopieer de map 'lsmdb' naar een andere dataschijf.  
 
AANWIJZINGEN: 
De databankserver moet zijn afgesloten. 
Het bestand lsmdb.add moet zich in de map bevinden. 
Vergelijk het pad van de map met het ingestelde setup-pad in de LSM  

 

5.2. UPDATE SERVER VAN VERSIE 3.0 NAAR VERSIE 3.2 

HANDELWIJZE 
De volgende punten moeten worden uitgevoerd om een databankserver 
te installeren.  

 Deïnstallatie ADS Server versie 9.x 
 Installatie ADS Server versie 10.x 
 Installatie OLEDB driver versie 9.x 
 Installatie Data Architect (indien gewenst) 
 Controleer of de databank de eerder genoteerde gegevens weer gebruikt 
 Dienststart instellen op automatisch  
 Controle van de verbinding met de databank  

5.2.1 DEÏNSTALLATIE ADVANTAGE DATABASE SERVER ADS (9.X) 
HANDELWIJZE 
START  SYSTEEMBESTURING  SOFTWARE 
"Advantage Database Server" selecteren 
Verwijderen 
JA 
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5.2.2 INSTALLATIE ADVANTAGE DATABASE SERVER ADS (10.X) 
Bij het invoeren van de dvd met software wordt – afhankelijk van de instellingen van 
het systeem – de webbrowser geopend met de startpagina van de dvd. 
In het bereik Software vindt u een directe link naar de set-up. 
 
U kunt de installatie ook direct oproepen  
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\ADS\adswin_x86_32.exe 
 
Begin met de installatie en voer de afzonderlijke stappen als volgt uit. 
 
 

 

Bevestig met  
Next 
om met de installatie te 
beginnen 

 

Lees de voorwaarden van 
de licentie en accepteer 
ze. 
Selecteer vervolgens 
Next. 
 

 

Bevestig vervolgens met  
Next. 
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Bevestig met  
Install. 

 

Voer de verkregen 
licentiegegevens in. 
Bevestig met  
Next, 

 

Voer uw bedrijf in als 
geregistreerd gebruiker. 
Bevestig met  
Next, 

 

Selecteer 'Nederlands'. 
Bevestig met  
OK. 
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Selecteer 'Nederlands'. 
Bevestig met  
OK. 

 

Bevestig met  
Finish  
om de installatie te 
voltooien. 

 
 

5.2.3 OLEDB DRIVER INSTALLEREN (ADS 9.X) 

HANDELWIJZE 
Bij het invoeren van de dvd met software wordt – afhankelijk van de instellingen van 
het systeem – de webbrowser geopend met de startpagina van de dvd. 
In het bereik Software vindt u een directe link naar de set-up. 
 
U kunt de installatie ook direct oproepen  
 [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\ADS\oledb.exe 
 
Begin met de installatie en voer de afzonderlijke stappen als volgt uit. 
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Bevestig met  
Next 
om met de installatie te 
beginnen 

 

Lees de voorwaarden van 
de licentie en accepteer 
ze. 
Selecteer vervolgens 
Next. 

 

Bevestig vervolgens met  
Next. 

 

Bevestig met  
Next. 
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Bevestig met  
Install. 

 

Selecteer 'Nederlands'. 
Bevestig met  
OK. 

 

Bevestig met  
Finish 
om de installatie te 
voltooien. 

 
 

5.3. UPDATE SERVER VAN VERSIE 3.1 NAAR VERSIE 3.2 
Bij een update van versie 3.1 hoeft de Advantage Database Server niet gewijzigd te 
worden. 
 

5.4. UPDATE VAN DE CLIENT VAN VERSIE 3.X NAAR VERSIE 3.2 
 
Tip: De update moet bij alle clients worden uitgevoerd. 
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HANDELWIJZE 
 Deïnstallatie van de software 
 Installatie van de nieuwe software  
 Installatie Crystal Report Bugfix 
 Na de installatie de software starten 
 Controle van de registratie van de software 
 Verbinding met de databank aanleggen 

 

5.4.1 DEÏNSTALLATIE VAN DE OUDE LSM-VERSIE 
START  SYSTEEMBESTURING  PROGRAMMA'S DEÏNSTALLEREN 
Selecteer 'SimonsVoss Locking System Management 3.X' 
DEÏNSTALLEREN 
JA 
 
 

5.4.2 INSTALLATIE VAN DE LSM 3.2 CLIENT 
Bij het invoeren van de dvd met software wordt – afhankelijk van de instellingen van 
het systeem – de webbrowser geopend met de startpagina van de dvd. 
In het bereik Software vindt u een directe link naar de set-up. 
 
U kunt de installatie ook direct oproepen  
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Taal]\lsm_setup_3_2_[Taal].exe 
 
Begin met de installatie en voer de afzonderlijke stappen als volgt uit. 
 

 

Bevestig met  
Installeren 
om met de installatie te 
beginnen 
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Bevestig met  
Verder 
om met de installatie te 
beginnen 

 

Lees de voorwaarden van 
de licentie en accepteer 
ze. 
Selecteer vervolgens 
Verder. 

 

Voer de informatie over de 
gebruiker(s) in en 
selecteer daarna  
Verder. 

 

Bevestig vervolgens met  
Verder. 
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Bevestig met  
Verder. 

 

Bevestig met  
Installeren. 

 

Bevestig met  
Afsluiten 
om de installatie te 
voltooien. 

 

5.4.3 INSTALLATIE CRYSTAL REPORTS BUGFIX 
In het bereik Software op de dvd vindt u een directe link naar de set-up 
 
U kunt de installatie ook direct oproepen  
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\Crystal_HotFix11\setup.exe 
 
Begin met de installatie en voer de afzonderlijke stappen als volgt uit. 
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Bevestig met  
Verder 
om met de installatie te beginnen 

 

Selecteer vervolgens 
Verder. 

 

Lees de voorwaarden van de 
licentie en accepteer ze. 
Selecteer vervolgens 
Ja. 

 

Selecteer vervolgens 
Verder. 



 
 

MANUAL  
UPDATE NAAR LSM 3.2 

 

  

29 

 

Bevestig de complete installatie en 
selecteer vervolgens 
Verder. 

 

Bevestig met  
Verder. 

 

Bevestig met  
Ja 
om met de installatie door te gaan. 

 

Bevestig met  
Afsluiten 
om de installatie te voltooien. 

5.4.4 STARTEN VAN DE SOFTWARE 

HANDELWIJZE 
Voor de update van de databank moet in de index van de databank op de server het 
bestand Lsmaep2.aep vervangen worden. 
 
Het nieuwe bestand is in de client te vinden onder: 
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C:\Program Files 
(x86)\SimonsVoss\LockSysMgr_3_2\db\lsmdb.zip\aep\LsmAep2.aep 
 
Op de server moet het bestand [LETTER DRIVE]:\[OPSLAGPLAATS VAN DE 
DATABANK]\aep\LsmAep2.aep vervangen worden door de nieuwe LsmAep2.aep 
(versie 3.2). 
 
Na de installatie en het vervangen van LsmAep2.aep start u de Locking System 
Management Software en controleert u onder Setup het pad van het bestand. 
Meld u aan als beheerder van de databank. 
 

 

Bevestig uw keuze met OK 

Client Registreren (zie hoofdstuk Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) 

 

Controleer uw registratie en 
druk op  
Licentie-aanvraag creëren  
om het bestand met de 
registratiegegevens te maken. 

 

Bevestig deze melding 
wanneer u een nieuwe 
registratiecode wilt aanleggen. 

 

Kies een plaats om het 
registratiebestand op te slaan. 
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Voer uw vakhandel in, samen 
met uw LSM-
commissienummer (formaat: 
LSM-000000) 
Bevestig met  
OK 

 

Het systeem opent uw e-Mail 
client en bereidt het verzenden 
voor 

U kunt het aangemaakte rgo-bestand ook versturen naar: 
LSM Business & Professional Edition: 
lsm-support@simons-voss.de 
U ontvangt een licentiebestand van SimonsVoss waarmee u via Licentiebestand 
invoeren de software kunt laten vrijgeven. 

 

Deze melding verschijnt 
wanneer u al een 
registratiecode hebt 
aangevraagd maar deze nog 
niet geactiveerd is. 

 

Deze melding verschijnt 
wanneer u na het aanmaken 
van uw registratie-aanvraag 
nogmaals een aanvraag hebt 
gecreëerd en nu een 
registratie met de eerdere 
aanvraag wilt invoeren. 

 

Wanneer het standaard 
wachtwoord 'system3060' nog 
actief is, moet het eerst 
gewijzigd worden. 
Bevestig uw keuze met OK 
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Voer het oude en het nieuwe 
wachtwoord in. Bevestig het 
nieuwe wachtwoord. 
Bevestig uw keuze met OK 

 

Bevestig uw keuze met OK 



 
 

MANUAL  
UPDATE NAAR LSM 3.2 

 

  

33 

6.0 LSM MOBILE 

6.1. UPDATE LSM MOBILE PDA 

6.1.1 DEÏNSTALLATIE LSM MOBILE PDA 

HANDELWIJZE 
Verbind de PDA met de Client 
Deïnstalleer de LSM Mobile (en evt. ook de Smart LSM) met behulp van ActiveSync 
of Windows Mobile Device Center. 

6.1.2 INSTALLATIE LSM MOBILE PDA 

HANDELWIJZE 
Verbind de PDA met de Client. 
Bij het laden van de dvd met de software verschijnt de inhoud in de browser 
In het bereik Software vindt u de directe link naar de set-up 

 
U kunt de installatie ook direct oproepen  
[CDROM]:\ Software\ LSM3x_BUSINESS\...\LSMMobile_PDA\setup.exe 
 
Beginnen van de installatie 
Bewerken van de afzonderlijke stappen 
 

 

Bevestig met  
OK 
om met de installatie te beginnen 

 
Bevestig met  
Verder 
om met de installatie te beginnen 
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6.2. UPDATE LSM MOBILE PC 

6.2.1 DEÏNSTALLATIE LSM MOBILE PC 

HANDELWIJZE 
START  SYSTEEMBESTURING  PROGRAMMA'S DEÏNSTALLEREN 
Selecteer 'SimonsVoss LSM Mobile 3.x' 
DEÏNSTALLEREN 
JA 
 

6.2.2 INSTALLATIE LSM MOBILE PC 

HANDELWIJZE 
Bij het invoeren van de dvd met software wordt – afhankelijk van de instellingen van 
het systeem – de webbrowser geopend met de startpagina van de dvd. 
In het bereik Software vindt u een directe link naar de set-up. 
 
U kunt de installatie ook direct oproepen  
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Taal]\lsm_mobile_3_2_[Taal].exe 
 
Begin met de installatie en voer de afzonderlijke stappen als volgt uit. 
 

 

Bevestig met  
Installeren 
om met de installatie te beginnen 



 
 

MANUAL  
UPDATE NAAR LSM 3.2 

 

  

35 

 

Bevestig met  
Verder 
om met de installatie te beginnen 

 

Lees de voorwaarden van de 
licentie en accepteer ze. 
Selecteer vervolgens 
Verder. 

 

Voer de informatie over de 
gebruiker(s) in en selecteer daarna  
Verder. 
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Bevestig vervolgens met Verder, 

 

Bevestig met  
Installeren. 

 

Bevestig met  
Afsluiten 
om de installatie te voltooien. 
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7.0 NETWERK 

7.1. COMMNODESERVER 

7.1.1 DEÏNSTALLATIE COMMNODESERVER 

HANDELWIJZE 
Voorafgaande aan het deïnstalleren van de CommNode Server moet de registratie 
van de SimonsVoss CommNode Server Dienst herroepen worden. 
Ga naar de installatiemap van de CommNode Server (standaard pad: C:\Program 
Files (x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_1) en voer de 
uninstall_CommNodeSvr.bat uit met rechten als administrator 
 
START  SYSTEEMBESTURING  PROGRAMMA'S DEÏNSTALLEREN 
Selecteer 'SimonsVoss CommNode Server 3.x' 
DEÏNSTALLEREN 
JA 
 
 

7.1.2 INSTALLATIE COMMNODESERVER 

HANDELWIJZE 
Bij het invoeren van de dvd met software wordt – afhankelijk van de instellingen van 
het systeem – de webbrowser geopend met de startpagina van de dvd. 
In het bereik Software vindt u een directe link naar de set-up. 
 
U kunt de installatie ook direct oproepen  
[CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Taal]\commnode_setup_3_2.exe 
 
Begin met de installatie en voer de afzonderlijke stappen als volgt uit. 
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BEVESTIG MET  
INSTALLEREN 
 
OM MET DE INSTALLATIE 
TE BEGINNEN 

 

BEVESTIG MET  
VERDER 
OM MET DE INSTALLATIE 
TE BEGINNEN 

 

LEES DE VOORWAARDEN 
VAN DE LICENTIE EN 
ACCEPTEER ZE. 
SELECTEER VERVOLGENS 
VERDER 
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VOER DE INFORMATIE 
OVER DE GEBRUIKER(S) IN 
EN SELECTEER DAARNA  
WEITER. 

 

BEVESTIG VERVOLGENS 
MET  
VERDER. 

 

BEVESTIG MET  
VERDER. 
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BEVESTIG MET  
INSTALLEREN. 

 

BEVESTIG MET  
AFSLUITEN 
OM DE INSTALLATIE TE 
VOLTOOIEN. 

 
 

7.1.3 CONFIGURATIE COMMNODESERVER 

HANDELWIJZE 
Om de CommNode Server Dienst te starten, is een verbinding met de LSM-databank 
nodig. Deze wordt ingericht met behulp van drie XML-configuratiebestanden. 
 
Aanmaken van de configuratiebestanden: 

 LSM starten en bij de databank aanmelden 
 Menu Netwerk  Communicatieknooppunt  'Config-bestanden' 
 Sla de 3 configuratiebestanden op in uw LSM Client 
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 Kopieer de configuratiebestanden op de server naar de installatie-index van 
de CommNode Server (standaard pad: C:\Program Files 
(x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_2) 

 C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\CommNodeSvr_3_2) 
 Voer de install_CommNodeSvr.bat uit met rechten als administrator  

SimonsVoss CommNode Server Dienst wordt geregistreerd 
 Start de SimonsVoss CommNode Server Dienst 

 
 

7.2. VIRTUEEL NETWERK 
 Actualiseer eerst de CommNode Server (zie hierboven) 
 Open de LSM 
 Netwerk  G2-diensten 
 Actualiseer het pad naar de VN-server: 

Oud: C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\VNServer\ SVVNSrv.exe 
Nieuw: C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\VNServer_3_2\ SVVNSrv.exe 

 Kopieer de wijzigingen naar de CommNode Server 
 
 


