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1.0

INLEIDENDE OPMERKINGEN
Bij de update moet er op gelet worden dat tijdens de aanpassing van de betreffende
softwarecomponenten geen gebruiker aangemeld mag zijn in de databank van het
sluitsysteem en het gebruik is afgesloten. De eerste nieuwe aanmelding mag pas
geschieden na de volledig uitgevoerde update van de werkplek (LSM Basic Edition), resp.
alle werkplekken (LSM Business Edition / LSM Professional Edition). Neem derhalve het
verloop en de systeemvoorwaarden in acht. Bij vragen kunt u voorafgaande aan de
aanpassing contact opnemen met uw gespecialiseerde vakhandelaar of uw
contactpersoon bij de Softwaresupport.

2.0

HANDELWIJZE
1. Import van alle gegevens van de mobiele apparatuur en de gateways (virtueel
netwerk)
2. Databank opslaan
3. Alle clients door het afsluiten van de software op de computers op de werkplekken
afmelden van de DB
4. Dienst "SimonsVoss CommNode Server" afsluiten (indien in gebruik)
5. Dienst "Advantage Database Server" afsluiten (alleen LSM Business Edition / LSM
Professional Edition)
6. Benodigde SP2 kopiëren, de bestanden worden dienovereenkomstig geactualiseerd
(beheerdersrechten vereist)
7. Als de gebruiker met wiens login de update wordt uitgevoerd niet beschikt over
schrijfrechten op de map van de databank moet nog handmatig het bestand
„LsmAEP2.aep“ in de ondergeschikte map „aep“ van de databank opgeslagen worden.
De nieuwe versie van het bestand vindt u in de map „AdsOleDb“ in de installatiemap
van de LSM, gewoonlijk onder
„C:\Programme\SimonsVoss\LockSysMgr_3_1\AdsOleDb“
8. Bij gebruik van de LSM Mobile Edition PDA moet deze eerst verwijderd en daarna
nieuw op de PDA geïnstalleerd worden. Daarvoor moeten ook de lokale gegevens na
de import gewist worden
9. Dienst "Advantage Database Server" starten (alleen LSM Business Edition / LSM
Professional Edition)
10. LSM starten en met Administrator Account aanmelden
11. Dienst "SimonsVoss CommNode Server" starten (indien in gebruik)
12. Functietest uitvoeren
13. Databank opslaan
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Advies
De installatie of de update van de LSM moet altijd als administrator met
beheerdersrechten worden uitgevoerd (bij Windows Vista en Windows7 met een
administrator login en via „als administrator uitvoeren“). Als dit niet in acht wordt genomen,
kunnen niet te repareren databankstructuren ontstaan of storingen tijdens het functioneren
optreden. Let er verder ook op dat bij het aanmaken van configuratiebestanden voor de
CommNodes (*.xml) deze zich in de installatiemap van de componenten bevinden en niet
in de „VirtualStore“ van de Windows-gebruiker
(C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\VirtualStore) opgeslagen worden.

