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Programmet installeres via MSI-pakken, der blot startes, og installationen kører igennem på nogle få sekunder.

Denne pakke installerer en 
- Service og 
- opretter nogle mapper.

Start service efter installation.
Servicen : "CSC VANS Transfer Service"  skal  startes.  Den vil så sende alle forsendelser hvert 5. minut. Ved at genstarte servicen vil der blive sendt med det samme.  

I øvrigt oprettes:
Der er også oprettet en mappe, typisk:
c:\Program Files\CSC\CSC VANS Transfer Service\ 
Under installationen kan man vælge en anden placering. 

Med disse undermapper:

\INBOUND\       (anvendes til modtagelse af  efakturaer mv.
\OUTBOUND\    (anvendes til afsendelser, se nedenfor) 
\SYSTEM\          (Systemfiler, som kun anvendes af systemet.)

Og en logfil  TRACE.LOG.  Heri logges alle hændelser.

OUTBOUND-mappen: Heri ligger bl.a denne undermappe til afsendelse af eFakturaer:
\INVOICE\        (anvendes til OIO-invoices) 


Og heri er der disse mapper:
\INPUT\               (Her placeres den efaktura / OIOUBL-fil der ønskes sendt)
\PROCESSED\   (Her placeres efterfølgende de forsendelser der er gået godt.)
\ERROR\             (Her placeres de forsendelser der er fejlet.)
\RETRY\              (Her placeres de forsendelser der er fejlet, men som systemet mener 
                             kan sendes senere. Og det vil de blive automatisk, men hold alligevel øje med
                             denne mappe ligesom med ERROR-mappen.
\INPROCESS\   (Her placeres de forsendelser der er er under behandling).


Kontrol af forsendelse:
Check logfilen TRACE.LOG for status eller check om der ligger filer i mappen ERROR.
Er filen flyttet til mappen PROCESSED, så er det gået godt. Og fil vil blive sendt til modtager. 


Modtagne efakturaer:
Modtagne efakturaer bliver placeret i \INBOUND\.

Ønskes anden placering af filer, der skal sendes og filer der modtages, skal der blot ændres i filen CSC.Config. Denne ændring foretages typisk af DXC. 

Netværksdrev:
Når der refereres til et netværksdrev i programmet, skal  service'n tilrettes.
Alle services kører typisk på en lokal service-account, og de har normalt ikke rettigheder til at nå netværkdsdrev på andre servere.


Dvs. i Services, Servicenavn:  CSC VANS Transfer Service (som  lige er installeret).
 - Gå i "Properties" og vælg faneblad  "Log on"
 - Her sættes ”prik”  i / vælge "This account"  og angive en bruger og password, som har rettigheder til at nå drevet.  
   

Se evt. vedlagte:
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