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Installationsvejledning til GeoEnviron - Service - Microting (Mobilt tilsyn) 

Service til Mobilt tilsyn – GE Virksomhed/Landbrug og GE Vandindvinding 

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron 

og Microting.  

Servicen sender tilsynsdata fra GeoEnviron til Microting databasen. Når data er 

modtaget, kan de hentes ned til en mobil enhed (terminal). Når tilsynet er udført og 

sendt tilbage til Microting databasen, overfører servicen tilsynsdata til GeoEnviron. 

Installationen af serverprogrammet består af følgende dele: 

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

pakken. 

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

kommandofilen patch_GeoEnv_x_xx_DK.cmf i Import/Eksport vinduet. 

3. Stands og fjern en eventuel eksisterende version af ServiceMicroting. 

Stands servicen i Tjenester i Kontrolpanel. Fjern servicen med 'Fjern 

programmer' i Kontrolpanel. 

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

Service - Microting x.x.x.x.msi. 

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

Property Indtast 

GeoEnvServer Navn på server, hvor GeoEnviron databasen findes 

GeoEnvDatabase Navn på GeoEnviron databasen 

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

GeoEnvPassword Kodeord til GeoEnviron login 

MicrotingServer Navn på Microting server. Skriv: srv05 

 

6. Start servicen ServiceMicroting i Tjenester i Kontrolpanel. 

7. Kontrollér om servicen kører korrekt ved at kigge i Windows event loggen (i 

GeokonEventLog som er placeret under ”Applications and services”). 

8. 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 (brugernavnet import og det tilhørende kodeord) og 

vælge menupunktet 'System Adm.|Opsætning|Serverprogrammer'. 

Fanen Serverprogrammer viser intervallet i sekunder: 

Server Id Servernavn Interval (sek) 

MICRO GeoServer for Microting 

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 
(hvert 60. sekund).  

 


