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Installationsvejledning til GeoEnviron - Service - Jupiter 

Service til integration mellem GeoEnviron og Jupiter 

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron 

og Jupiter.  

Servicen henter data, herunder prøver og analyser samt kodelister, fra Jupiter til 

GeoEnviron databasen. Når data er modtaget, kan de ses under fanen ”Jupiter” i 

Vandindvindings-kalenderen. 

Systemoversigt og -krav 

Inden serverprogrammet installeres skal man sikre sig, at serveren hvor servicen 

skal installeres overholder de krav som er skitseret nedenfor. OBS: servicen vil ikke 

fungere korrekt, hvis serveren ikke overholder de beskrevne krav. 

System-oversigt:  
 

 
 

Krav til Jupiter/GeoEnviron-Service:  
Hvis det ønskes kan SQL-server og Jupiter/GeoEnviron-Service installeres på samme server.  
 

 OS: Windows-server 2008 R2 eller Windows-server 2012  

 Ram: 4 GB (8 GB hvis SQL-server og GeoEnviron/Jupiter-service er installeret på 
samme server)  

 .NET Framework 2.0, .NET Framework 3.5 og .NET Framework 4.5  

 Microsoft SQL Native Client 2008  
 
Vær desuden opmærksom på at ”Network DTC Access” skal enables på SQL-serveren. Dette 
gælder kun, hvis ”Jupiter/GeoEnviron-Service” installeres på en anden server end SQL 
Server’en. Det er muligt at læse om indstillingen i detaljer på Microsofts hjemmeside her. 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753510(v=ws.10).aspx
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Før servicen installeres eller opgraderes 

 
1. Opgrader GeoEnviron brugerprogrammet til den krævede version via msi-

pakken GeoEnviron DK X.X.X.msi (minimum 8.7.0). 

2. Opgrader GeoEnviron databasen til den krævede version ved at køre import-

kommandofilen patch_GeoEnv_X_XX_DK.cmf i Import/Eksport-vinduet. 

 

Installation af serverprogrammet 
For opgradering af eksisterende version se vejledning i næste afsnit 
 

1. Installer den nyeste version af servicen via msi-pakken Geoenviron - 

Service - Jupiter X.X.X.X.msi. 

2. Indtast disse parametre til GeoEnviron under installationen af servicen: 

Property Indtast 

Servernavn (SQL Server) Navn på server, hvor GeoEnviron databasen findes 

Database (GeoEnviron) Navn på GeoEnviron databasen 

GeoEnviron bruger Bruger-id til GeoEnviron login (administrator-login) 

GeoEnviron kodeord Kodeord til GeoEnviron login 

 

3. Vinduet 'Serverprogrammer opsætning og overvågning' har en fane til at 

vise interval for kørsel af servicen.  

For at se denne fane skal man åbne GeoEnviron programmet, logge på med 

administrator-login og vælge menupunktet 'System Adm.|Opsætning| 

Serverprogrammer'. 
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Fanen Serverprogrammer viser intervallet i sekunder: 

Server 
Id 

Servernavn Interval (sek) 

JUP GeoServer for Jupiter 

Hvor mange sekunder, der skal være fra at servicen starter på at 
udføre arbejdet, til den starter næste gang. Fx 60 sekunder angiver, 
at servicen starter hver minut. Hvis man ændrer i intervallet, vil 
ændringen først træde i kraft ved næste kørsel (når det 
igangværende interval er udløbet). 

 

4. Start servicen ServiceJupiter i Tjenester i Kontrolpanel. 

5. Kontrollér om servicen er ny nok i forhold til GE databaseversionen ved at 

kigge i Windows event loggen (i GeokonEventLog som er placeret under 

”Applications and services”). 

 

Opgradering af serverprogrammet 

1. Stands og fjern en eventuel eksisterende version af ServiceJupiter. Stands 

servicen i Tjenester i Kontrolpanel (på serveren). Fjern servicen med 'Fjern 

programmer' i Kontrolpanel. 

2. Hvis man har haft en tidligere version af servicen installeret og startet, kan 

man opleve, at boringsindtag på prøver blev ikke hentet ned i GeoEnviron.  

Det er muligt at slette alle de prøver og analyser der er hentet af servicen 

ved, at åbne 'System Adm.|Import/eksport af Data| Importér til tabel’, 

vælge ”Eksekvér SQL Script” og køre følgende script:  

delete_from_samples_analysis_JP_SRV.sql 

Når I har kørt scriptet, vil servicen inden for det efterfølgende døgn hente de 

manglende prøver og analyser igen. Alle eksisterende prøver og analyser, 

som ikke er hentet af servicen vil ikke blive påvirket. 

Scriptet kan hentes her:  http://www.geokon.dk/erfa/Opdateringer.htm 

Vær opmærksom på at scriptet skal køres mens servicen er stoppet. 

 

3. Serverprogrammet er fra GeoEnviron version 8.4.1 og fremefter default 

indstillet til at hente prøver og analyser der er modtaget af Jupiter/GEUS fra 

1. januar 2014 og fremefter. Denne indstilling kan ændres, så der hentes 

ældre prøver og analyser. Ændringen foretages under fanen ”Fælles 

opsætning” som findes ved at åbne GeoEnviron programmet, logge på med 

administrator-login og vælge menupunktet 'System Adm.|Opsætning| 

Systemopsætning’. Vær opmærksom på at denne ændring skal 

gennemføres mens servicen er stoppet.  

http://www.geokon.dk/erfa/Opdateringer.htm
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4. Installer den nyeste version af servicen via msi-pakken Geoenviron - 

Service - Jupiter X.X.X.X.msi. 

5. Start servicen ServiceJupiter i Tjenester i Kontrolpanel. 

6. Kontrollér om servicen er ny nok i forhold til GE databaseversionen ved at 

kigge i Windows event loggen (i GeokonEventLog som er placeret under 

”Applications and services”). 


