
Installasjon av Logistra PartLink
Takk for at du valgte Logistra PartLink. Her er en enkel beskrivelse av hvordan du får installert programmet. 
Hvis du står fast eller lurer på noen rundt installasjonen,  er det veldig viktig at du tar kontakt med oss med en 
gang .

Hvordan vil du ha PartLink installert?
Det første du bør tenke igjennom, er hvordan du vil ha PartLink installert. Vil du installere alt på en enkelt PC 
eller vil du ha PartLink på flere PCer slik at flere kan bruke programmet samtidig? Hvis du vil ha en flerbruker 
installasjon må du også tenke igjennom om databasen kanskje skal installeres på en server. Selv om du 
installerer databasen på en vanlig PC vil du fortsatt ha mulighet til å installere PartLink på flere PCer. 

Installere programmet
Hvis du har en eksisterende Microsoft SQL Server du ønsker å benytte skal du ikke bruke vedlagte  CD fra 
Logistra. Da er det bare å installere direkte fra installasjons CD. Denne finner du her:  
http://www.logistra.no/download/cd2.exe. Last den ned og kjør filen.

Sett inn CD merket diagnose. Hvis du ikke har denne CD kan du laste den ned her: 
http://www.logistra.no/download/diagnose.exe. Installasjonen vil starte automatisk. Hvis ingenting skjer når du 
setter inn CD må du gå inn på din CD stasjon og kjøre programmet diagnose.bat

Du vil nå få opp 3 valg:

● Skal du ha alt installert på en enkelt PC velger du: Både klient og database

● Skal du ha bare klientprogrammet installert og du har databasen på en annen PC / Server velger du: 
Kun klient

● Er det kun databasen du skal installere velger du: Kun database

Diagnose programmet vil nå finne ut hva som mangler på din PC for at du skal kunne installere PartLink. Velg 
den eller de programmene som mangler og klikk på installer knappen. Du må kjøre diagnose CD flere ganger 
helt til den tilbyr deg å installere selve PartLink programmet. Dette skjer først når alle nødvendige programmer 
er installert.

Har diagnose programmet godkjent din PC vil den automatisk laste ned installasjonsprogrammet for installasjon 
av Logistra PartLink. Du vil der igjen få de samme 3 valgene som nevnt ovenfor. Velg det samme som du gjorde 
første gangen.

Førstegangs oppstart av PartLink
PartLink starter du ved å klikke på ikonet for PartLink på skrivebordet eller fra Start-menyen. Du vil nå bli spurt 
om å lese inn konfigurasjons filen. Denne har du tidligere mottatt i en E-post fra Logistra. Kontakt Logistra 
support  hvis du ikke har mottatt filen.

Installasjon av etikettskriveren
Etikettskrivere bygger på et litt annet konsept enn vanlig laser og blekk skrivere. Vi anbefaler derfor at du tar 
kontakt med Logistra support for å få hjelp til å sette opp denne på korrekt måte. 

Support og opplæring
Support  og opplæring i bruk av programmet, får du ved å sende en epost til support@logistra.no eller ved på 
kontakte oss på telefon 4000 2312.

Logistra AS, Vollan 7, N-6300 Åndalsnes
Tlf:4000 2312   Fax: 9477 0254   Epost:post@logistra.no

www.logistra.no

mailto:post@logistra.no
http://www.logistra.no/download/diagnose.exe
mailto:support@logistra.no
http://www.logistra.no/download/cd2.exe

	Installasjon av Logistra PartLink
	Hvordan vil du ha PartLink installert?
	Installere programmet
	Førstegangs oppstart av PartLink
	Installasjon av etikettskriveren
	Support og opplæring


