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Installationsvejledning til LMeSmartClient  
  

Indledning  

LMeSmartClient består af 2 "dele" - en "Tjeneste" og et klientprogram.  

  

Tjenesten tager sig af selve udvekslingen af data og klientprogrammet af opsætningen og 

overvågningen af selve dataudvekslingen. Installationsprogrammet installerer både "Tjenesten" og 

klientprogrammet.  

  

Generelt vil det være mest hensigtsmæssigt at installere LMeSmartClient på en server, dels for at 

systemet kan betjene alle brugere på netværket men også for at være uafhængig af, om pc'en med 

installationen er startet eller ej.  

Efter installation skal klientprogrammet åbnes og anvendes til at igangsætte Tjenesten for første 

gang.  

  

Når Tjenesten efterfølgende er igangsat vil den afvikles selvstændigt, og altså ikke være afhængig 

af om klientprogrammet er åbnet eller ej.  

Dataudvekslingen foregår således helt "automatisk" - jf. den opsætning der er valgt i Mit Lemu 

/LMe-partner under Udveksling. LMeSmartClient kan f.eks. udveksle de data der anvendes i 

forbindelse med LMe-mobil - altså aflevere nye arbejdssedler til Mit Lemu/LMe-partner og 

efterfølgende flytte forbrug fra Mit Lemu/LMe-partner til dit ERP system.  

Desuden kan LMeSmartClient også udveksle prisfiler, EDI-fakturafiler, ordrefiler m.fl.  

  

Systemkrav  

• Windows Vista SP2   

• Windows 7   

• Windows Server 2008 R2 (not supported on Server Core Role)  

  

• Net framework 4.5  

  

Installation:  

Gem Installationprogrammet til lokalharddisk (gerne på serveren).  

Start installationen ved "dobbeltklik" på Ikonet eLMeSmartClient230.EXE fra mappen med den 

gemte fil  

NB: Installationsprogrammet kontrollerer de installerede Windows komponenter, og vejleder dig 

igennem installationen.  
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Når installationen er fuldført, kan du herefter starte SmartClient Controller programmet og gå videre 

med at opsætte systemet. Følg vejledningen under fanebladet "Kom godt i gang med 

LMeSmartClient" eller i dette dokument på side 4.  

Installationsprogrammet undersøger automatisk Windows systemet for nødvendige installerede 

komponenter.  

Hvis der mangler komponenter eller opdateringer er nødvendige, vil du få meddelelser herom. Der 

checkes for .Net Framework 4.5 . Er .Net Framework 4.5 eller højere ikke installeret på systemet, 

installeres denne automatisk.  

   
"Kom godt i gang med LMeSmartClient"  

 

Vigtigt: Du skal have administrator rettighed for at konfigurere Smartclienten korrekt 
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Fanebladet "Service"  

  
  

Stop servicen hvis den allerede kører ved at klikke på "Stop" knappen  

Hvis du har installeret LMeSmartClient på server kan du tilgå systemet fra lokalpc ved at lave en 

genvej til klientprogrammet og indsætte servernavnet under Service placering (f. eks "SRV42a").  

  

Fanebladet Konfiguration  
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Opsætning af interval der udmåles mellem hver udveksling. Ændringer skal gemmes og træder 

ikraft ved næste udveksling.  

Du kan evt. genstarte under "Service" så ændringen træder i kraft med det samme. Hvis der 

anvendes proxy-server kan adresse/port indsættes her. På nederste linie kan du evt. angive hvis 

anvendelse af proxy-server skal undtages for specifikke netværksadresser.  

  

Fanebladet "Brugerhåndtering"  

  
  

Indtast Brugernr og adgangskode for den eller de brugere som LMeSmartclient skal udveksle data 

for.  

Bemærk at brugeren skal være Administrator.  

Indsæt din e-mail adresse således at LMeSmartClient kan maile dig omkring eventuelle 

driftsforstyrelser.  

Hvis du indsætter postserver-adresse kan klientprogrammet maile herigennem. Du er således ikke 

afhængig af, om Internetforbindelsen til LM er ude af drift.  

Husk at gemme dine ændringer.  

  

Under Test af bruger kan man tjekke, om brugeren er konfigureret korrekt.  

Genvej til LMe-partner Udvekslingsopsætning logger dig på Mit Lemu/LMe-partner, så du kan 

sætte de ønskede filudvekslinger op. Kontakt evt. LMe-support for hjælp herom på tlf: 3695 5399.  

   
Fanebladet Lokallog  

  

I Lokallog får du informationer omkring filudvekslingerne. I de enkelte linier kan du se dato og 

tidspunkt, filnavn, om filen er sendt eller modtaget osv.  

Linierne kan sortere i stigende eller faldende orden ved at klikke på kolonneoverskrifterne. Du 

kan evt. se dine gamle logfiler.  

Vigtigt:  
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Klik på opdater så de nyeste udvekslinger vises  

  

Fanebladet Programlog  

  
De enkelte linier viser information om dato og tidspunkt for udvekslingerne, beskeder omkring 

status på servicen og eventuelle kommunikationsproblemer.  

Linierne i kan sortere i stigende eller faldende orden ved at klikke på kolonneoverskrifterne.  

Vigtigt:  

Klik på opdater så de nyeste udvekslinger vises.  

 

Skulle du have spørgsmål til LMeSmartClient er du velkommen til at ringe på 3695 5399 eller 

sende en mail til LMe-support@lemu.dk  

  

  

 

  

Med venlig hilsen  

  

  
  

E-business  

  


