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12. Starta LSM och logga in med administratörskontot.  
13. Starta tjänsten ”SimonsVoss CommNode Server” (om den används). 
14. Starta tjänsten ”SimonsVoss TransponderTerminal” (om den används). 
15. Genomför funktionstest. 
16. Säkerhetskopiera databasen.  

 


