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Opsætning af server/klientsystemer til Q-DAS 
serverinstallation 
Dette er en vejledende opsætning til generel brug. Mere indgående tilpasning er op til individuel eller 
konfigurationsbrugeren i Q-DAS. 

 

Mål 

Q-DAS – serverinstallation 

• Korrekt bruger til Q-DAS installation 

• Korrekte brugere til Q-DAS klientopsætning 

• Opsætning af netværksdeling til installation 

• Opsætning af netværksdeling for brugere 

 

Forudsætninger for hovedinstallation 

1. Operationssystemet til det primære serversystemer skal være Windows Server 2012 eller nyere 64bit 
operativsystem. 
 
Hvorfor: 
For at kunne installere MS SQL serversystemet skal et nyere serveroperativsystem installeres. 

 
2. Microsoft SQL-serveren skal være en 2016 eller nyere 64-bit server operativsystem. 

 
Hvorfor: 
Q-DAS V12-programmet har brug for et MS SQL-instans, som kan understøtte højere indeksstørrelse 
over de 900 bytes. Tidligere versioner af MS SQL-instans kan ikke understøtte version 2014 eller lavere. 

 
3. Installationsbrugeren skal være en lokal administrator med adgang til den delte folder, der er tiltænkt 

installationen. 
 
Hvorfor: 
For at installere installationen skal brugeren have administrative rettigheder som bruges til Windows 
standard installation proces. 
 
Den delte adgang er fordi installationsprocessen tager vejen til den delte folder og genbruger den ved 
klientinstallation. Så et eksempel ville være: "\\192.168.0.2\share" eller "\\Servernavn\share" – brug 
ikke et delt stinavns adresse, der ikke kan genbruges på klienterne. 
 

4. Microsoft SQL-database installationsbrugeren skal være i stand til at oprette databaser og opsætte 
brugere på Microsoft SQL server-instansen. 
 
Hvorfor: 
Brugeren skal kunne køre scriptet til oprettelse af databaserne og på samme tid oprettes Q-DAS-
brugeren og sættes som ejer. 
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5. Den delte Q-DAS-folder skal opsættes med læse- og skriverettigheder for brugerne af Q-DAS og 
installationsbrugeren. 

 
Hvorfor: 
Ved den daglige brug af den delte folder skal en bruger kunne gemme og læse filer. 
Installationsbrugeren har brug for adgang til den delte folder da installationsprocessen tager stien til 
den delte folder og genbruger den ved klientinstallationen (se punkt 3). 

 
6. Til installation af databaserne skal en ”MS SQL-management studio” installation være tilgængelig på 

klienten for at få adgang til MS SQL server instans. 
 
Hvorfor: 
“MS SQL-management studio” installation er nødvendig for at køre sql script til at generere databaser 
og brugeren til Q-DAS. Q-DAS brugeren vil derefter have ejerskab til de oprettede databaser. 
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