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1.0

INLEIDENDE TOELICHTING
Tijdens het updaten van softwarecomponenten mogen er geen gebruikers in de
database van het sluitsysteem aangemeld zijn en moet de toepassing afgesloten zijn.
Een gebruiker mag zich pas weer aanmelden als de update op de werkplek (LSM Basic
Edition) of op alle werkplekken (LSM Business Edition / LSM Professional Edition)
voltooid is. Volg daarom de instructies en neem de systeemeisen in acht. Bij vragen kunt
u beter vóór uitvoering van de update contact opnemen met uw dealer of met uw
contactpersoon van softwaresupport.

2.0

PROCEDURE
1. Alle gegevens van de mobiele apparaten en de gateways (virtueel netwerk)
importeren
2. Een back-up van de database maken
3. Alle clients bij de DB afmelden door de software op de werkplekcomputers af te
sluiten
4. Dienst “SimonsVoss CommNode Server” afsluiten (indien van toepassing)
5. Dienst “Advantage Database Server” afsluiten (alleen bij LSM Business Edition /
LSM Professional Edition)
6. SP1 installeren, de bestanden worden geactualiseerd (hiervoor zijn
administratorrechten nodig)
8. Indien de gebruiker met wiens login de update wordt uitgevoerd, geen schrijfrechten
heeft in de databasemap, moet het bestand “LsmAEP2.aep” in de submap “aep” van
de database nog handmatig worden vervangen. De nieuwe versie van het bestand is
te vinden in de map “AdsOleDb” in de installatiemap van het LSM,
normaalgesproken is dat
“C:\Programma’s\SimonsVoss\LockSysMgr_3_1\AdsOleDb”.
9. Bij gebruik van LSM Mobile Edition PDA moet deze eerst gedeïnstalleerd en
vervolgens op de pda opnieuw geïnstalleerd worden, daarvoor moeten ook de lokale
gegevens na het importeren verwijderd worden
10. Dienst “Advantage Database Server” starten (alleen bij LSM Business Edition / LSM
Professional Edition)
11. LSM starten en met administratoraccount aanmelden
12. Dienst “SimonsVoss CommNode Server” starten (indien van toepassing)
13. Testen of alles werkt
14. Een back-up van de database maken
Opmerking
Het installeren of updaten van het LSM dient altijd met administratorrechten uitgevoerd
te worden (met een administratorlogin of via “uitvoeren als administrator”). Indien dit niet
gebeurt, kunnen er onherstelbare databasestructuren of functiestoringen ontstaan.
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