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F O R O R D

Denne manualen beskriver “Self Service Softwaret” som gjør det mulig å styre data angående forsyninger av drivstoff fra et maksimum
av 16 Self Service stasjoner, tilkoblet et RS485 nettverk (også et blandet nettverk med FM eller MC modeller) eller med en elektronisk
nøkkel.
Før du bruker “Self Service Softwaret”, er det nødvendig at du først leser igjennom “FM–MCFP Management System Softwaremanualen”, som i detalj beskriver stasjonenes konstruksjons- og funksjonskarakteristikker.
Dette softwaret gjør det mulig for brukeren å registrere hver eneste drivstoff-forsyning på PCen, ved hjelp av den nye Self Service
stasjonen, med  betydelige  fordeler for  virksomhetens drift.
Overføringen av data fra Self Service stasjonene kan foregå på to forskjellige måter:
1.
ved hjelp av en RS-485 nettverk
2.
med den elektroniske nøkkelen (Master key) levert til driftslederen  med Self Service FM.
I første modus vil PCen regelmessig  spørre stasjonene som er tilkoblet RS485-nettverket om å sende dataene angående drivstoffforsyningene som er lagret, men ennå ikke har blitt overført. Der hvor det ikke er mulig å legge en kabelføring, er det mulig å ”laste
ned” forsyningsdataene ved hjelp av Masternøkkelen (Master Key), som kan benyttes som transportmiddel mellom stasjonen og PCen.
Master Key har et  midlertidig minne for opplysninger som skal overføres til PCen for databehandling.
Prosedyrene som er beskrevet i denne manualen, tillater brukeren å installere, konfigurere og bruke softwaret.

2										
2.1

I N S TA L L A S J O N

INSTALLASJON AV HARDWARE: TILKOBLINGSSKJEMAER

“Nedlastingen” av alle forsyningene som er lagret av stasjonene, kan utføres på to måter:
1. Ved hjelp av en serieprotokoll RS-485
2. Ved hjelp av den elektroniske nøkkelen
1.
I det første tilfellet er nettverkets tilskoplingsskjema det klassisk parallelle med 2 tråder på en RS485  linje, som gjør det
mulig å utføre tilkoplinger på opptil 1200 meter (med   “twisted pair” kabler, det vil si av typen “parsnodde kabler”) (se skjema 1A og 1B).
Vanligvis er det ikke nødvendig med generell elektrisk avskjærming. Men hvis kabelen har det, skal den koples til “jordingen” som er
tilstede  i Self Service stasjonens fordelingsboks.
Fordelen med denne metoden er at dataene blir overført til PCen kort tid etter at forsyningen har blitt fullført, men denne metoden krever
at det trekkes en kabel mellom stasjonen og PCen.  
2.
Hvis man har  tilgjengelig et “USB”-sett, skal Key Readeren kobles til en ledig USB-port.  
Hvis man derimot har et “RS232”-sett, skal Key Readeren kobles til en ledig RS232 serie-port.

1

2

3

2

3

“USB”-sett:

1
“RS232”sett:

Fig.1: viser settet slik det leveres til kunden. Fig. 2: leseenheten tilkoblet adapteren. Fig. 3: hvordan den elektroniske Masternøkkelen
skal settes inn for at den kan lese av på korrekt vis.
FORSIKTIG:
Begge de 2 tilkoblinger av leseenheten kan benyttes.
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Skjema 1A:
Self Service FM og MCFP-tilkopling
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Skjema 1B:

Self Service MC-tilkopling
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2.2 INSTALLASJON AV SOFTWARE
“Self Service Softwaret”  blir levert på CD-Rom og kan installeres på en hvilken som helst PC, som har installert et av disse operativsystemene:
Windows 98/Me/2000/NT/XP.
Hvis man har tilgjengelig et “USB-sett”, er det nødvendig å installere driveren for “USB Key Reader”. Hvis man derimot har tilgjengelig et
“RS232-sett”, skal man gå direkte til installasjonen av softwaret.
Installasjon av driver for “USB Key Reader”:
- Sett CDen inn i PCens CDleser.
- Vinduet som vises i figuren, vil
automatisk åpnes.
- For å installere driveren, klikk  
som indikert.

INSTALLASJON
AV SOFTWARE

INSTALLASJON
AV DRIVER

Følgende skjermbilde vil komme til syne:
- Velg “Åpne” og følg alle instruksene som kommer
til syne på skjermen.
- Under installasjonen er det tilrådelig å beholde
alle de forhåndsprogrammerte innstillingene.

Installasjon av “Self Service Softwaret”:
For å installere “Self Service Softwaret”, følg den samme prosedyren som beskrevet i paragrafen “Installasjon av driver for “USB Key
Reader” ”.
Skjermbildet som vises i den neste figuren, vil kun komme til syne hvis man reinstallerer eller oppgraderer softwaret. Dette skjermbildet
tillater å velge om man vil utføre en ny installasjon (Standard Installation), som fullstendig NULLSTILLER systemet, eller om man vil
utføre en oppgradering  av softwaret (Upgrade) som vil beholde alle de gamle forsyningsdataene.
Hvis man velger å utføre en ny installasjon, vil alle dataene angående de gamle forsyningene som har blitt overført på forhånd, gå tapt.
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Når installasjonen er fullført med suksess, dannes det en SelfService mappe, inne i mappen PROGRAMMER, tilgjengelig fra Windows
oppstartsmeny.
Ved å velge denne mappen, vil en rullemeny åpnes med to valg:
*
SelfService
*
Self Service System
Self Service Communication Process
Detaljer:
Self Service System
Dette er programmet som Installatøren og Driftslederen kan bruke for å styre systemet både for Konfigurasjon (ved installasjonen) og for
de daglige aktivitetene for innsamling og behandling av data.
Programmet benytter alle Windows verktøyene (Vindu, meny, funksjonsknappene) for å gjøre det enklere å lære systemets
styreoperasjoner.
Self Service Communication Process
Dette er programmet som styrer kommunikasjonen mellom PCen og de forskjellige stasjonene, som er installert på nettverket: brukeren
har tilgang til programmet, men kun og utelukkende for å visualisere meldingene og operasjonene  mellom PCen og Self Service.  
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3								

ÅPNING AV APPLIKASJONEN

Fra Oppstartsmenyen i Windows klikk på:
Programmer→ SelfService → Self Service System.
Når dette programmet kjøres, åpnes dialogvinduet for Program Self Service System og på oppgavelinjen (taskbar) kommer et  
”SelfComm”-ikon til syne.

Meny-linjen

Bakgrunnsbilde

SELF COMM

SELF COMM

Dette ikonet må alltid være til stede på oppgavelinjen, hvis det ikke er tilstede, vil “Self Service Management” fortsette å fungere
regelmessig, men alle kommunikasjonsoperasjoner mellom PCen og stasjonene  (datainnsamling, osv) kan ikke utføres.
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3.1

SELF COMM

Når man velger IKONET ”SelfComm”, på oppgavelinjen, åpnes et vindu som er oppdelt i 2 felter:
1.
I det første feltet kommer det til syne en liste med data angående forsyningene som kan overføres til PCen på 2 forskjellige kilder:
Fra Self Service stasjonene (med RS485-nettverk)
Fra avleseren Key Reader (med avlesning ved hjelp av Master Key kun på FM-versjonen)

2.

I det andre feltet oppgis det en liste med meldinger av  forskjellige typer:
Listen over operasjonene  som  PCen utfører (f.eks. Start New Communication, Erasing Key, Saving Data osv.)
Meldinger angående  gjenkjenning av Key Reader (f.eks. MicroLan Setup Failed osv..)
Meldinger angående  gjenkjenning av nøkkelen (es. Device Memory, osv...)
Meldinger angående nøklenes status  (f.eks. Memory Empty, osv... )

Vanligvis er det nyttig å gå inn på denne siden kun under installasjonsfasen av Self Service stasjonene eller når man er i tvil om stasjonene
og PCen kommunikerer korrekt.
Ved avlesning med den Elektroniske Nøkkelen (FM-versjonen) vil SelfComm-vinduet åpnes automatisk, for å kontrollere at dataene
overføres korrekt ved hjelp av meldingene på skjermen (se par. 4.6).
”SelfComm” siden vil utelukkende lukkes ved hjelp av bryteren reduser til ikon  ( HIDE / SKJUL ); på denne måten vil programmet fortsette
å kjøre i ”background” og vil derfor garantere informasjonsutvekslingen.
Også når ”Self Service Management” applikasjonen lukkes, vil programmet ”SelfComm” fortsette å kjøre, og sikrer innsamlingen av alle
forsyningsdataene og deres skriving på hard disken, neste gang man åpner ”Self Service Management”  vil alle de sendte dataene fra
stasjonene være tilgjengelige øyeblikkelig.  ”SelfComm” vil fortsette å kjøre også mens man bruker andre applikasjoner på PCen. For alltid
å kunne garantere en god kommunikasjon mellom PCen og stasjonene (eller med Key Reader), er lukkingen av programmet beskyttet
med det generelle passordet for applikasjonen.
”SelfComm”-programmet blir kun lukket automatisk når selve datamaskinen blir slått av ved endt arbeidssessjon (utgang fra Windows).   
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4										

KONFIGURASJON

Operasjonssekvensene for en korrekt konfigurasjon av Self Service Softwaret:
4.1  
4.2 
4.3  
4.4  
4.5  
4.6

Valg av språk  
Endring av systempassordet (valgfritt)
Aktivering av forespørsel om tilgang med passord for menyen ”Styring/Visning/Utskrift av forsyninger” (valgfritt)
Konfigurasjon av systemets skriver for utskrift av dataene
Valg av kommunikasjonsport mellom PCen og stasjonene og mellom PCen og KEY   READER
4.5.1 Prosedyre for å finne COM-porten forbundet med USB converter PW14
Innsetting av stasjonenes serienumre, valg av dataoverføringsmodus og dialogkontroll mellom PCen og stasjonene

4.1

VALG AV SPRÅK

Denne operasjonen tillater å velge språket som skal brukes for applikasjonen ved å  foreta et valg fra en liste med forslag. Ved salg er
engelsk satt som  Standardspråk.
Prosedyre:
Åpne menyen ”Konfigurasjon”
Velg  operasjonen ”Endring av språk”
Tast inn systemets passord
Velg det ønskede språket fra de som er tilgjengelige
\Trykk på knappen „Bekreft“: applikasjonen lukkes et øyeblikk og åpnes deretter på nytt på det nye språket.  

4.2

ENDRING AV SYSTEMPASSORDET (VALGFRITT)

Self Service Softwaret har et systempassord som består av  maksimum 4 tall.
MERK 1: Systempassordet ved første installasjon av Softwaret,  er forhåndsinnstilt  til ”1234”.
MERK 2: Systempassordet  har ingen forbindelse med servicestasjonenes MASTER PIN CODE
Passordet gir tilgang til alle de beskyttede operasjonene.  
Flesteparten av operasjone er beskyttet med forhåndsinnstilte passord.
Disse operasjonene har blitt merket med en hake  ved siden av de enkelte navnene i tilvalgsmenyen.  
Den eneste menyen som Driftslederen kan bestemme om han vil beholde passordet eller fjerne passordet er ”Styring”→ Visning/Utskrift
av forsyninger  
Hvis man ønsker å endre passordet skal man gå frem på følgende måte:
Prosedyre:
•
•
•
•
•
•
•
•

Åpne  menyen ”Konfigurasjon”
Velg operasjonen  ”Endring av systempassord”
Tast inn det forhåndsinnstilte passordet ”1234”
Trykk på knappen ”Bekreft”
Tast inn det nye passordet
Bekreft passordet  ved å taste inn det samme
nummeret igjen
Trykk på knappen ”Bekreft”: på skjermen
kommer meldingen: ”Passordet er endret”
Trykk på  knappen ”OK” for å gå tilbake til
hovedmenyen.
FORSIKTIG:
Skriv ned passordet på et sikkert sted; hvis
man glemmer passordet, er det umulig å få
tilgang til de beskyttede funksjonene.

10
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4.3
AKTIVERING AV FORESPØRSEL OM TILGANG MED PASSORD FOR MENYEN
”STYRING/VISNING/UTSKRIFT AV FORSYNINGER” (VALGFRITT)
Systemet tillater også Driftslederen å beskytte med et passord, tilgangen til styringen av  de mottatte forsyningsdataene fra stasjonene.
Denne valgmuligheten aktiveres med følgende prosedyre:
Åpne  menyen ”Konfigurasjon”
Velg operasjonen ”Konfigurasjon av passord”
Tast inn passordet
Sett  et kryss i avkryssningsruten ”Styring”
Trykk på knappen ”Bekreft”

4.4

KONFIGURASJON AV SYSTEMETS SKRIVER FOR UTSKRIFT AV DATAENE

Skriveren som brukes for utskriften av REPORT er den som er forhåndsinnstilt av Windows. Det er mulig  å endre denne ved å gå inn i
Windows programmet for konfigurasjon av den forhåndsinnstilte skriveren.   
FORSIKTIG:
Endringen av den forhåndsinnstilte skriveren vedrører alle Windows applikasjonene som er installert på PCen
og er ikke begrenset til Self Service Management Softwaret
Prosedyre:
Åpne  menyen ”Konfigurasjon”
Velg operasjonen ”Konfigurasjon av systemets skriver”
Tast inn passordet
Ved hjelp av Windows dialogvinduet som åpnes av Self Service Softwaret,  kan du stille inn  hvilken skriver du ønsker å
sende de innsamlede dataene til.
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4.5
VALG AV KOMMUNIKASJONSPORT MELLOM PCen OG STASJONENE OG MELLOM
PCen OG KEY READER
For at PCen kan kommunikere med stasjonene som er tilkoblet RS485-nettverket og til avleseren av de elektroniske nøklene, er det
nødvendig å avgjøre hvilke porter (COM) som benyttes og til hvilke stasjoner disse er tilkoblet.  Softwaret vil automatisk kjenne igjen
hvilke ”COM” som er ledige og valget skjer ved hjelp av en rullemeny.
FORSIKTIG:
Det er ikke mulig å bruke den samme porten for både nettverket og den elektroniske nøkkelen. Hvis du prøver
denne operasjonen, vil en feilmelding komme til syne.
Prosedyre:  
Åpne  menyen ”Konfigurasjon”
Velg operasjonen ”Valg av kommunikasjonsport”
Tast inn passordet
Følgende skjermbilde kommer frem
Velg de ønskede portene for kommunikasjonen med
Softwaret med stasjoner via RS485  (se merknaden “Forsiktig”)
og
med avleseren av den elektroniske nøkkelen  
FORSIKTIG:
Hvis tilslutningen til PCen utføres med USB CONVERTER PW 14 kan det bli nødvendig å søke etter COM-porten
som er forbundet med PW14 ved hjelp av prosedyren beskrevet i paragraf 4.5.1.
-

Trykk på knappen ”Bekreft”. Systemet vil kontrollere om de valgte portene er ledige, og vil vise en melding for utført
kommunikasjon.

4.5.1 PROSEDYRE FOR Å FINNE COM-PORTEN FORBUNDET MED USB CONVERTER
PW14
A - Prosedyre for operativsystemet Windows XP
B - Prosedyre for operativsystemet Windows 2000
C - Prosedyre for operativsystemet Windows 98
FORSIKTIG:
Etter at man har utført tilslutningen av PW14 og funnet COM-porten som er forbundet med USBen, hvis det skulle
bli nødvendig å kople USBen fra PCen, for å utføre en Restore (gjenoppretting) må man ALLTID KOPLE USBen
TILBAKE TIL DEN SAMME FYSISKE USB-PORTEN. Hvis man kopler den til en annen port, vil dette føre til en
proliferasjon av VIRTUALE COM PORTER som fører til nye søkinger av hvilken COM som virkelig er tilkoblet.
A) Prosedyre for operativsystemet Windows XP:
1.
2.

12

Åpne  ”Kontrollpanelet” i Start-menyen;
Åpne mappen ”System”
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1.

Velg seksjonen ”Maskinvare«, klikk deretter på knappen
»Enhetsbehandling« ;

4.

Åpne seksjonen “Porter (COM og LPT)”, de nye COM-portene blir kalt  ”USB Serial Port” (COM nr.), i dette tilfellet COM8.
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B) Prosedyre for operativsystemet Windows 2000:

14

1.
2.
;

Åpne ”Kontrollpanelet” fra Start-menyen – Innstillinger;
Åpne mappen »System«

3.

Velg seksjonen “Maskinvare«, klikk deretter på knappen »Enhetsbehandling« ;
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4.

Åpne seksjonen “Porter (COM og LPT)”, de nye COM-portene blir kalt  ”USB Serial Port” (COM nr.), i dette tilfellet COM3

C) Prosedyre for operativsystemet Windows 98:
1.
Åpne ”Kontrollpanelet” fra Start-menyen
– Innstillinger
2.
Åpne mappen »System«;
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3.
Velg seksjonen “Enhetsbehandling”. Åpne
seksjonen “Porter (COM og LPT)”, de nye COM-portene
blir kalt   ”USB Serial Port” (COM nr.), i dette tilfellet
COM3.

4.6
INNSETTING AV STASJONENES SERIENUMRE, VALG AV DATAOVERFØRINGSMODUS
OG DIALOGKONTROLL MELLOM PCen OG STASJONENE
I dette vinduet er det mulig å sette inn mange av informasjonene som er nødvendige for systemets funksjon.  
Hver stasjon, definert med sitt serienummer, må være forbundet med en enhet, som identifiseres med et løpendede nummer fra 1 til 16.
For hver stasjon, skal man dessuten spesifisere på hvilken  måte man ønsker å overføre alle forsyningsdataene.
Etter at innsettingen er ferdig, er det mulig å utføre en komunikasjonskontroll mellom PCen og stasjonene som er tilkoblet RS485
nettverket.
Prosedyre:
•
Åpne
”Konfigurasjon”

menyen

•
Velg
operasjonen
”Systemkonfigurasjon”
•

Tast inn passordet

•
Fyll inn stasjonenes
serienummer
(S/N)
i
de
oppmerkede feltene. For å gjøre
det enklere for installatøren,
minner vi om at en hurtig metode
for visning av serienummeret
på stasjonen er å trykke på
knappene # + 9    i fasen kalt
”Access Control” (se ”M0081” manualen par. 4.7.3.1).

16
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Ved å trykke på et enhetsnummer, ved siden av S/N, forbindes en Enhet med dette S/N (serienummeret). I eksemplet vist
ovenfor, er stasjonen S/N 303019 forbundet med Enhet  1 og stasjonen S/N 303021 er forbundet med Enhet 2.
-

Deretter skal man avgjøre kommunikasjonsmåten: enten via RS485 eller med Elektronisk Nøkkel (Masternøkkel/Masterkey).
Ved å trykke på knappen plassert under  S/N gis det skiftesvis 2 muligheter: RS485 / Nøkkel  / eller Kun Nøkkel . Hvis man
velger  Kun Nøkkel   vil vinduet øyblikkelig  bli grønnfarget.

-

Etter inntastingen av konfigurasjonsparametrene skal man utføre en kommunikasjonskontroll. Kommunikasjonskontrollen er
kun nødvendig for de stasjonene som er innstilt for dataoverføring via RS485 nettverket. Det er mulig å teste tilslutningen for
hver enkelt stasjon eller for alle stasjonene sammen.

-

For å gå tilbake til hovedmenyen trykk knappen Utgang

RØDT felt =
Kontroll
MISLYKKET

GRØNT felt
=ntroll OK

For å kontrollere en enkel stasjon, trykk på knappen  Kommunikasjonskontroll  som er plassert under serienummeret, for å kontrollere
alle stasjonene, må man derimot trykke på knappen Kontroller Alle
Hvis kontrollen lykkes, vil feltet for stasjonens serienummer bli GRØNNfarget
Hvis kontrollen mislykkes, vil feltet for stasjonens serienummer bli RØDfarget
FORSIKTIG:
Hvis man for en viss stasjon instiller Kun Nøkkel, vil feltet automatisk bli GRØNNFARGET
Hvis kontrollen mislykkes (RØDT FELT) skal man foreta følgende kontroller:
Konfigurasjon av stasjonen med PC-tilslutning (PC CONNECTED=YES). Vi viser til  ”M0081”-manualen par. 4.6.1
Kabeltilslutningene mellom PCen og stasjonene (se kapitell 2.1)
Installasjon av driveren
Valg av kommunikasjonsport (COM). Se par. 4.5 i denne manualen
Kontroller at kommunikasjonsporten (COM) ikke er opptatt av annet software.  
At serienummeret for stasjonen er korrekt inntastet
Om ikonet for SelfComm-programmet er til stede
Stasjonens forsyning

MERK:
Når man går tilbake til operasjonen ”Systemkonfigurasjon”, vil alle S/N-feltene, på de stasjonene som er tilsluttet via RS485 nettverket
skifte til GUL farge, i vente på en ny kontroll. Feltene med innstillingen Kun Nøkkel forblir GRØNNE.
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5										

DATAOVERFØRING

Etter å ha innstillt systemet og kontrollert de forskjellige kommunikasjonene, er PCen i stand til å motta forsyningsdata fra to forskjellige
kilder:
Ved hjelp av RS-485-nettverket begynner systemet automatisk å laste ned data fra  Self Service stasjonene.
Ved hjelp av Master key (kun for FM-versjonen)
For å laste ned data fra Masternøkkelen til PCen skal man følge denne prosedyren:
1.
2.
3.

Sett nøkkelen på den medleverte Key Reader og som allerede har blitt tilkoblet
Vinduet SelfComm åpnes automatisk og i den øvre delen begynner forsyningslisten å kjøre.
Ved endt operasjon vil meldingen  ”Operation Completed” vises. Klikk på ”OK”, og vinduet bil igjen bli skjult.

Hvis avlesningen ikke ble fullført på korrekt vis, skal man kontrollere meldingene på SelfComm-skjermbildet. Blad opp og ned i
skjermteksten “List of operations” ved hjelp av Opp/Ned-pilene helt til du finner en lignende melding som  den som er ringet inn  i bildet
under. I eksemplet i figuren kan man se at den avleste nøkkelen ikke har blitt gjenkjent fordi stasjonens S/N som lastet ned dataene ikke  
finnes i S/N-listen  som er innstilt på PCen.

Liste over stasjonenes
S/N, som er
konfigurert på PCen

S/N på en stasjonen
som har overført data
på Master Key

I eksemplet kan du se hvordan en Master Key ikke ble gjenkjent fordi stasjonens S/N som lastet ned dataene (nummer 304005) ikke  
finnes i listen  av konfigurerte stasjoner (nummer 304006 og nummer 304008).  I dette tilfellet er det nødvendig å utføre korreksjonene i
vinduet “Systemkonfigurasjon”
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6											

STYRING

Denne aktiviteten tillater tilgangen til alle aktiviter som er forbundet med visning og databehandling av de innsamlede dataene fra Self
Service stasjonene.
6.1
6.2
6.3

Visning/Utskrift av forsyninger
Aktivert/Deaktivert automatisk utskrift
Tøm skriverkøen

6.1

VISNING/UTSKRIFT AV FORSYNINGER

Denne operasjonen tillater å vise på skjermen og å skrive ut personliggjorte rapporter av de forsyningsdataene lagret i databasen.  
Personaliseringen består av muligheten til å sette:
*
Filtre ( angitt som ”Avgrensninger”) på:
Dato  
Enhet
Operatører
Registreringsnummer
*
Opp til to ordningskriterier
*
Ved å sette merke  i ”Total”-avkrysningsruten i Report, gis det en liste av summene i henhold til det første ordningskriteriet
Prosedyre:
Åpne menyen ”Styring”
Velg operasjonen ”Visning/Utskrift av forsyninger”
Tast inn, hvis nødvendig, passordet
Velg det første ordningskriteriet (Dato, Enhet, Operatør, Reg.nummer)
Ved å sette merke  i ”Total”-avkrysningsruten, vil man ha i Report en liste av summene i henhold til det  første ordningskriteriet
Velg eventuelt, et annet ordningskriterium
Sett de eventuelle filtrene for feltene  Dato, Enhet, Operatør, Registreringsnummer  og still inn filteravgrensningene
Trykk på knappen ”Skriv ut«  for å vise, skrive ut eller lagre som fil alle data angående de valgte forsyningene.
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Et skjermbilde av denne typen vil komme til syne:

•
•
•
•

Klikk på knapp 1 for å endre zoomen for visning.
Klikk på knapp 2 for å skrive ut et dokument.
Klikk på knapp 4 for å sende dataene via e-mail
Klikk på knapp 3 for å eksportere dataene til en disk eller til et destinasjonskatalog i forskjellige formater, som for eksempel
.txt eller Microsoft Excel for å gjøre datastyringen lettere.

Se neste skjermbilde.

Velg disk eller
destinasjonskatalog
Velg filens
eksportformat  
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Eksempel av eksportasjon i Excel-format

6.2

AKTIVERT/DEAKTIVERT AUTOMATISK UTSKRIFT

Denne operasjonen tillater å aktivere den automatiske og umiddelbare prosedyren for utskriving på papir og/eller lagring på fil av
registrerte data etter foretatte forsyninger.
Utskriften utføres  med Self Service Management åpen.  
1.

For utskrift på papir har systemet forskjellige fremgangsmåter, avhengig av hvilken teknologi skriveren benytter:
*
Hvis man bruker en nåleskriver, skal man oppgi hvilken av de to portene LPT1 eller LPT2 som er koblet til og
ummidelbart vil en linje skrives ut for hver mottate forsyning.
*
Hvis man bruker en InkJet-skriver eller Laser-skriver, skal man velge funksjonsvalget ”Standard Skriver”:
Hvis skriveren er en InkJet-skriver, vil det ummidelbart skrives ut en linje for hver mottate forsyning
Hvis skriveren er en Laser-skriver, vil utskriften kun skje når man har en full side med data. Hvis man går
ut av Self Service Management, vil utskriften skje automatisk, selv om man ikke har en full side av data.

Hvis Self Service Management
lukkes, mens SelfComm blir
stående åpen, kan det skje at
nye forsyninger blir lagret men de
vil ikke bli utskrevet umiddelbart
(fordi Self Service Management
er lukket).
Me en gang Self Service
Management åpnes igjen, vil alle
forsyningene systemet har mottatt
mens applikasjonen var lukket, bli
skrevet ut.
2.
I tilfelle av ”Skriving
på Fil” (eller Logging på Fil) vil
forsyningene bli lagret i en tekstfil
som er leselig med NotePad.
Filens navn og  søkevei må skrives
inn i den spesifikke boksen. Filen
som lages vil være av typen som
vist i figuren nedenfor.
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Prosedyre:
•
Åpne menyen ”Styring”
•
Velg operasjonen ”Aktiver/deaktiver automatisk
utskrift”
•
Tast inn passordet
•
Foreta et valg blant de forskjellige funksjonsvalgene:
.txt
FORSIKTIG:
Utskrift på papir og logging på fil av forsyningene er
uavhengige av hverandre og kan koeksistere.
•
Skriv inn det eventuelle navnet og den eventuelle
søkeveien for ”Log”-filen. Det er også nødvendig at du skriver
filnavnekstensjonen ”.txt” .
MERK:
Hvis man ikke skriver søkeveien, men kun navnet, vil filen bli
lagret i C\:Programmer\SelfService\Exe.
•

Trykk på knappen ”Bekreft”

6.3

TØM SKRIVERKØEN

Denne aktiviteten tillater å avslutte en utskriftsprosess som er påbegynt men ennå ikke ferdigskrevet:
Hvis man bruker en InkJet-skriver vil arket bli støtt ut under skrivefasen.
Hvis man bruker en Laser-skriver vil utskriften bli stoppet selv om siden ikke er fullstendig utskrevet.
Følg denne prosedyren:
Åpne menyen ”Styring”
Velg operasjonen ”Tøm Skriverkøen”
Utskriften vil automatisk bli avbrutt
Hvis den automatiske utskriften ikke er aktivert, vil operasjonen ”Tøm skriverkøen”  være tilgjengelig i menyen ”Styring”

7											

DATABASER

Tillater å utføre vedlikeholdsoperasjoner av databasen.
7.1
7.2
7.3
7.4

Komprimer
Gjenoppbygg
Backup
Gjenopprett

7.1

KOMPRIMER

Funksjonen Komprimer tillater å slette alle informasjonene angående forsyningene som ble utført innen datoen som brukeren har valgt.  
FORSIKTIG:
Dataene som blir slettet ved hjelp av komprimering kan på ingen måte reddes.
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Prosedyre:
•
Åpne menyen ”Database”
•
Velg aktiviteten ”Komprimer”
•
Tast inn passordet
•
Definer datoen, alle de lagrede
forsyningene før denne datoen vil bli slettet
•
Trykk på knappen ”Bekreft”
•
Klikk på knappen ”Ja” ved neste melding
”Slett alle forsyningene opptil DD/MM/ÅÅ
?”
•
Vent til meldingen for utført komprimering
kommer til syne.
•
Trykk på knappen ”OK” for å gå tilbake til
hovedmenyen

7.2

GJENOPPBYGG

Funksjonen Gjenoppbygg tillater å gjenopprette databasene hvis disse er korrupte eller skadede (f.eks. i tilfelle av kortslutning).
FORSIKTIG:
Denne operasjonen bruker et standard Microsoft Access verktøy, som ikke alltid garanterer å redde dataene.
Hvis skaden er veldig stor kan noen data gå tapt.
Prosedyre:
•
Åpne menyen ”Database”
•
Velg aktiviteten
”Gjenoppbygg”
•
Tast inn passordet
•
Velg opsjonen ”Ja” eller
”Nei”
•
Trykk på knappen ”OK”
for å gå tilbake til
hovedmenyen

7.3

BACKUP

Funksjonen Backup tillater å lage en sikkerhetskopi av alle dataene. På denne måten, i tilfelle tap eller skade av informasjonene i
hoveddatabasen, kan disse hentes fra sikkerhetskopien.
Prosedyre:
•
•
•
•
•
•
•

Åpne menyen ”Database”
Velg aktiviteten ”Backup”
Tast inn passordet
Velg destinasjonskatalogen ved hjelp av
knappen ”Søk”
Trykk på knappen ”Bekreft”  
Trykk på knappen ”Ja” for å utføre en lagring
av dataene
Trykk på knappen ”OK” for å gå tilbake til
hovedmenyen

Når man går tilbake til dette skjermbildet, vil systemet foreslå det samme navnet og den samme  søkeveien for å tillate overskrivelsen.
Brukeren kan bestemme om han vil lage flere nye sikkerhetskopier.
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7.4

GJENOPPRETT

Funksjonen Gjenopprett tillater å innhente backupkopien (Sikkerhetskopien) når, det på grunn av en skade, ikke lenger er mulig å bruke
hoveddatabasen, heller ikke etter et forsøk med ”Gjenoppbygging”.
FORSIKTIG:
Funksjonen Gjenopprett overskriver de aktuelle databasene, og følgelig tapes alle dataene som ble lagret i
perioden etter siste backupkopi og opp til den aktuelle datoen. Det er derfor viktig at denne aktiviteten utføres
med stor forsiktighet.
Prosedyre:
•
Åpne menyen ”Database”
•
Velg aktiviteten ”Gjenopprett”
•
Tast inn passordet
•
Velg katalogen hvor siste backupkopi
er lagret
•
Trykk på knappen ”Bekreft”
•
Trykk på knappen ”Ja” for å utføre en
gjenoppretting av dataene  
•
Trykk på knappen ”OK” for å gå
tilbake til hovedmenyen

8					

“?”

INFORMASJON

ANGÅENDE

RELEASE

Denne funksjonen tillater å innhente informasjoner angående versjonen av softwaret som er i bruk.
Prosedyre:
Klikk på ?
Klikk på ”Self Service Opplysninger”
Et skjermbilde som dette kommer til syne:
Trykk på knappen ”Bekreft”  for å gå ut.

9											

AVSLUTT

Tillater å lukke Self Service Management-applikasjonen: alle dataene lagres korrekt  og automatisk med SelfComm, som vil fortsette å
motta meldinger fra de forskjellige stasjonene som er tilkoblet PCen og  de er tilgjengelige på Vis/Skriv ut-skjermen så snart Self Service
Management-applikasjonen åpnes igjen.
Hvis man også ønsker å lukke SelfComm, skal man dobbeltklikke på ikonet for å legge det i forgrunnen og deretter klikke på ”Exit”knappen, taste inn passordet og bekrefte en siste gang at man ønsker å gå ut, ved å  klikke på knappen Ja.
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10										

AVINSTALLERING

For å avinstallere ”Self Service Management”-softwaret korrekt, skal følgende prosedyre følges:
-

Lukk applikasjonen ”Self Service Management” ved å klikke på kommandoen avslutt
Lukk  applikasjonen ”SelfComm” ved å klikke med høyre mus-knapp på ikonet som er plassert ved siden av PCens klokke.   
Velg opsjonen ”EXIT”
Tast inn passordet
Gå inn i Start-menyen →Innstillinge→Kontrollpanel→ Legg til/Fjern programmer.
Velg applikasjonen ”Self Service – Management System”
Klikk på knappen ”Endre/Fjern” (Windows2000) eller  ”Legg til/Fjern” (Win95/Win98/WinME)

Følgende vinduer vil komme frem:

I vinduet ovenfor, klikk på opsjonen  Ja.
Deretter vil et skjermbilde komme frem, som spør om man ønsker å avinstallere filene som er felles med andre applikasjoner og som  
ikke lenger er i bruk.

For å unngå hvilken som helst feilfunksjon som skyldes avinstallasjonen, velg opsjonen No to All / Nei til Alle .
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Ettter å ha klikket på denne opsjonen, starter programmet som avinstallerer softwaret og følgende skjermbilde vil komme til syne:

Ved å klikke på knappen “Details…” vil følgende vindu komme til syne som viser mappene som det ikke er mulig å slette automatisk og
som det er nødvendig å slette manuelt, hvis man ønsker å avinstallere “Self Service Management” sofwaret fullstendig.
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