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1.0

KOMMENTARER
Under uppdateringen är det viktigt att ingen användare är inloggad i låssystemets databas
när komponenterna i fråga ställs om samt att programmet är avslutat. Den första
inloggningen bör ske först när uppdateringen av arbetsplatsen (LSM Basic Edition) resp.
alla arbetsplatser (LSM Business Edition/LSM Professional Edition) har genomförts
fullständigt. Beakta processen och systemvillkoren. Vid frågor, vänd dig till din
återförsäljare eller till supporten innan du genomför uppdateringen.

2.0

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
1. Importera alla data från de mobila enheterna och från gateways (virtuellt nätverk).
2. Spara databasen.
3. Logga ut alla klienter från DB genom att avsluta programvaran på
arbetsplatsdatorerna.
4. Avsluta tjänsten ”SimonsVoss CommNode Server” (om den används).
5. Avsluta tjänsten ”Advantage Database Server” (endast LSM Business Edition/LSM
Professional Edition).
6. Ladda nödvändig SP2, filerna uppdateras (administrationsbehörighet krävs).
7. Om användaren med vars inloggning uppdateringen genomförs inte har några
skrivrättigheter till databasmappen måste filen ”LsmAEP2.aep” i undermappen ”aep”
bytas ut manuellt. Den nya versionen av filen finns i mappen ”AdsOleDb” i
installationsmappen för LSM, i regel under
”C:\Program\SimonsVoss\LockSysMgr_3_1\AdsOleDb”
8. Vid användning av LSM Mobile Edition PDA måste denna först avinstalleras och
installeras om på PDA. I detta fall ska även lokala data raderas efter importen.
9. Starta tjänsten ”Advantage Database Server” (endast LSM Business Edition/LSM
Professional Edition).
10. Starta LSM och logga in med administratörskontot.
11. Starta tjänsten ”SimonsVoss CommNode Server” (om den används).
12. Genomför funktionstest.
13. Spara databasen.

Information
Installation eller uppdatering av LSM måste alltid genomföras som administratör med
administrativa rättigheter (i Windows Vista eller Windows7 med inloggning som
administratör och via alternativet ”utför som administratör”). Om detta inte beaktas kan det
leda till irreparabla databasstrukturer eller felfunktioner. Tänk även i fortsättningen på att
när konfigurationsfiler skapas för CommNodes (*.xml) så finns dessa i komponenternas
installationsmappar och sparas inte i Windows-användarens ”VirtualStore”
(C:\Users\Användare\AppData\Local\VirtualStore).

