HÅNDBOG LSM – KORT VEJLEDNING UPDATE
Side 1

LOCKING SYSTEM MANAGEMENT SOFTWARE
Kort vejledning Update 3.1 SP2 (3.1.20412)
Juni 2012

1.0

FORORD
Under opdateringen er det vigtigt at være opmærksom på, at under omstillingen af den
pågældende softwarekomponent, må der ikke være anmeldt brugere i
låseanlægsdatabasen og at al brug skal være afsluttet. Den første anmeldelse må først
ske efter komplet gennemført opdatering af arbejdspladsen (LSM Basic Edition) hhv. alle
arbejdspladser (LSM Business Edition / LSM Professionel Edition). Vær opmærksom på
forløbet og systemforudsætningerne. I tilfælde af spørgsmål bedes De inden omstillingen
henvende Dem til Deres faghandel eller Deres kontakt i softwaresupport.

2.0

FREMGANGSMÅDE
1.
2.
3.
4.
5.

Importer alla data fra de mobile apparater og Gateways (Virtuelle netværk)
Kør sikkerhedskopi af databasen
Alle klienter afmeldes fra DB ved at lukke softwaren på arbejdsplads PC’er
Tjenesten "SimonsVoss CommNode Server" afsluttes (hvis anvendt)
Tjenesten "Advantage Database Server" afsluttes (kun LSM Business Edition / LSM
Professional Edition)
6. Den krævede SP2 indspilles, filerne opdateres tilsvarende (Administrationsrettigheder
kræves)
7. Hvis brugeren, med hvis login opdateringen er gennemført, ikke har skriverettigheder
til databasemappen, skal herefter ske en manuel udskiftning af filen „LsmAEP2.aep“ i
undermappen „aep“ i databasen. Den nye version af filen findes i mappen „AdsOleDb“
i installationsmappen for LSM, normalt under
„C:\Programme\SimonsVoss\LockSysMgr_3_1\AdsOleDb“
8. Ved anvendelse af LSM Mobile Edition PDA skal denne først deinstalleres og derefter
geninstalleres på PDA’en. Samtidig skal også de lokale data slettes efter importen.
9. Tjenesten "Advantage Database Server" startes (kun LSM Business Edition / LSM
Professional Edition)
10. LSM startes og tilmeldes med administrator-konto
11. Tjenesten "SimonsVoss CommNode Server" startes (hvis anvendt)
12. Kør funktionstest
13. Kør sikkerhedskopi af databasen
Bemærk
Installationen eller opdateringen af LSM skal altid ske som administrator med
administrative rettigheder (ved Windows Vista og Windows 7 med administrator login og
via „als Administrator ausführen“. Hvis dette ikke overholdes kan der ske uoprettelige
databaseskader eller funktionsforstyrrelser. Vær opmærksom på fremover, at ved
oprettelse af konfigurationsfiler til CommNodes (*.xml) at disse findes i komponenternes
installationsmappe, og derfor ikke er gemt i „VirtualStore“ for Windows-brugere
(C:\Users\Benutzer\AppData\Local\VirtualStore).
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