
Instal lation xVis besökssystem, 
Koncern
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Inledning
För att installera xVis besökssystem, koncernversion, behövs följande;

* SQL Server

* Kan vara en express-version, eller en fullständig.

* .NET 3.5

* Internet Information Server

* DNS-inlägg för respektive site

	 Ex:

 site1.company.local
 site2.company.local
 site3.company.local

 osv. Givetvis döps siterna till vad som passar in i er miljö.

För en koncernversion krävs att samtliga kontor som ska ha en “site” i besökssystemet, kan nå besökssystemets server, och 
om etikettutskrifter används, att de sitter i samma nät.

Installera databas
Skapa en databas i SQL Servern som xVis kan använda.

Skapa en användare, som är db_owner i databasen.

Kör SQL-scripten “tables.sql” och därefter “init.sql” mot den skapade databasen.
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Installera webbplatsen

Öppna IIS Manager.

Skapa en ny webbplats

Döp den och peka den till den plats där filerna ska ligga. Ange en host-header, dvs ett av DNS-namnen för webbplatsen
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Klicka på “Bindings” i högermenyn för webbplatsen

Klicka “Add” och lägg till resterande DNS-namn

Stäng och avsluta IIS.
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Öppna uttforskaren och gå till den mapp där filerna till besökssystemet ska ligga. Högerkllicka och välj “Egenskaper” för 
mappen. Välj säkerhets fliken, och se till att användaren IUSR för servern, samt Network Service har “Ändra/Modify” 
rättigheter,

För Windows 2008 R2 och nyare gäller det också gruppen IIS_IUSRS.
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Kopiera därefter filerna i xVis*.zip till mappen.
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Surfa sedan till webbplatsen, i exemplet site1.company.local. Du får då ange uppgifterna till databasen

Gårdebratt Development AB      Nybrogatan 18  662 30 Åmål    T 0532-15900   bjarne@gardebratt.se    http://www.gardebratt.se
	 	 	 Organisationsnummer: 556701-9169	 Bankgiro: 375-7119	 Momsregistreringsnr: SE556701916001

http://www.gardebratt.se
http://www.gardebratt.se


Ange dessa och klicka “Spara”. Du skickas därefter till inloggningen till administrationen.

Logga in med användare “admin” och lösenord “Admin1!”.

När du loggat in ser du administrationens startsida som ger en översikt över dagens händelser.
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Konfiguration, värdar
I menyn i toppen hittar du konfigurera där systemet konfigureras.

Notera att det finns en SIte meny uppe till höger, om användaren har rättigheter till flera siter. I de flesta fall är dina filer 
förberedda med site-konfiguration. Här växlar du vy, för att se vad som händer på andra siter, eller för att konfigurera resp. 
site.

Första sidan innehåller diverse allmänna inställningar. T. ex ställer man här in om systemet ska hämta besöksvärdar från AD. 

Sätt denna till “Ja” om du vill att systemet ska jobba direkt mot ADt. 

Gör därefter inställningar så det passar ert AD under “Besöksvärdar” > “Inställningar, AD”
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Du kan också låta systemet synka värdar in till den interna databasen för värdar. 

För att det ska fungera, sätt först “Använd Active Directory för besöksvärdar” till Ja. Gå sedan till “Besöksvärdar” > 
“Inställningar, AD” och justera dessa så de passar ert AD.

Ändra sedan tillbaka “Använd Active Directory för besöksvärdar” till “Nej”, spara och sätt därefter “Synkronisera värdar från 
Active Directory” till “Ja”.

Om du råkar sätta “Synkronisera värdar från Active Directory” till “Ja” utan att ha korrekta inställningar mot ert AD, så 
kommer det inte gå att logga in i admin, då den försöker synkronisera mot ADt. Gå då in i filen /xml/xvis.config och sätt 
<syncAD> taggen till “false”.

Denna konfiguration behöver göras per site.
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Skrivare
För att installera etikettskrivare behöver du dels installera dem på servern, dels konfigurera systemet.

Samtliga skrivare behöver alltså installeras på servern, antingen via en printserver, eller via en dator. Om skrivaren sitter 
utdelad på en dator, behöver den installeras med en lokal port, som pekar på skrivaren, i.e \\dator\\skrivarnamn

Dela ut skrivarna på servern, och ge “Network Service” rättighet att skriva ut.

Se också till att rätt etiketttyp/storlek är inställd i drivrutinen (på servern, men även på datorn som den är utdelad på, om den 
är utdelad via en dator) samt skrivarna kalibrerade om drivrutinen har sådan funktion (ex Zebra skrivare),

Låt oss säga att vi har tre skrivare installerade och uttdelade på servern De heter (delningsnamnet)

Dymo, Site 1

Dymo, Site 2

Dymo, Site 3

Logga då in i admin för Site 1, och gå till “Konfiguration” > “Skrivare”. 

Ange “Ja” vid “Skriv ut besöksetikett vid inregistrering”. Spara.

Längre ner på sidan lägger du in skrivaren i “matrisen”
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Ange * som IP adress om du har flera besöksdatorer på olika ställen. Då kan du ange datorernas specifika IP och systemet 
kommer styra utskriften till rätt skrivare beroende på vad registreringen sker. Läs mer om detta här http://www.xvis.se/
2008/01/flera-receptioneringangar/

Därefter behöver filen /xml/label.xml (kanske) justeras. Ett antal label*.xml filer finns med i installationen någon av dem kanske 
fungerar, döp då bara om den till label.xml.

FIlen styr utskriften och är ganska självförklarande. Det finns lite mer att läsa här http://www.xvis.se/2008/04/tips-for-
etikettlayout/

Du kan läsa en del ytterligare om skrivare på hemsidan, http://www.xvis.se/2011/02/xvis-utskriftshantering/ och http://
www.xvis.se/manual/installation/skrivare/.
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Uppdatera systemet
Om det finns möjlighet att uppdatera systemet, så syns det i sidfoten i administrationen. En uppdatering kan göras från 
vilken site som helst, alla siter uppdateras.

Klicka på det nya versionnumret (om du klickar på “v4.300776” ovan, kommer du till “Om” sidan, med lite allmän info samt 
möjlighet att slå på extra loggning i vissa lägen).

Klicka på “Säkerhetskopiera” om du vill ta en backup innan. Denna tar en backup på alla filer, exkl. loggfiler och zip-filer, och 
lägger i /files/backup. Det görs också en databasbackup (2 filer, en med data och en med databasstruktur).
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När backupen är klar, blir du meddelad om detta

I mappen /files/backup hittar vi nu

Klicka sedan “Uppdatera” för att, ja, uppdatera.

Gårdebratt Development AB      Nybrogatan 18  662 30 Åmål    T 0532-15900   bjarne@gardebratt.se    http://www.gardebratt.se
	 	 	 Organisationsnummer: 556701-9169	 Bankgiro: 375-7119	 Momsregistreringsnr: SE556701916001

http://www.gardebratt.se
http://www.gardebratt.se


Processen avslutas med att du behöver logga in på nytt för att slutföra uppdatering av konfigurationsfiler och databas.

Efter inloggning ser vi i sidfoten att vi fått den nya versionen. Uppdateringar loggas också till Administrationen > Loggfil samt 
till textfiler i /admin/logfile/update.
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