
v. 2

1  Systemkrav  

1.1	 Hardware
  IBM PC kompatibel PC
  ≥700Mhz CPU
  256 Mb internminne
  20 Mb ledig harddisk plass
  Smartkortleser med støtte for:
  - ISO 7816
  - PC/SC

1.2	 Programvare
  Microsoft Windows XP med servicepakke
  2 eller nyere.
  Microsoft .NET Framework Versjon 2.0 eller nyere.
  PC/SC driverrutiner for smartkortleser
   (leveres normalt sammen med din smartkortleser)
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2 Installasjon

2.1	 Last	ned	”Lena	2.0”
 Avinnstaller	først	eventuelle	tidligere
	 versjoner	av	Lena. 
 Aktuell versjon finnes som klikkbar lenke
 på www.autodata-as.no  under ”Web-idha”
 evt. www.idha.se under ”Download”    

 Programmet installeres automatisk.  Følg
 deretter anvisningene.  

 Etter installasjonen finnes Lena 2.0 under 
 Startmenyen --> Program --> IDHA Sweden AB. 
 Høyreklikk og tilføy Lena 2.0 til startmenyen eller opprett en snarvei til skrivebordet.  

	 For	at	Lena	skal	kunne	kobles	til	Web-idha	må	trafikken	tillates	til	https://no.web-idha.com

3  Innstillinger

3.1	 Tilpasse	programmet
  Klikk på ”Innstillinger (settings)”

  	 -		 Grensesnitt
   Fra og med Lena versjon 2, finnes det flere valgfrie språk

		 -		 Standard	innlogging
   Her kan man angi loginopplysninger, slik at man senere ikke behøver å gjøre det ved hver  
  pålogging. Man kan fylle inn valgfrie felt for standard innlogging. 
   Ønsker man for eksempel å styre at man kun skal kunne laste opp filer til ett foretak, men 
  at ulike	brukere skal kunne gjøre det, så fyller man kun inn foretaksnavnet og lar brukernavn  
  og passord være blanke. Når man siden klikker på ”Last opp” så kan man enkelt fylle inn feltene  
  for brukernavn og passord. Foretaksnavnet er da grått og kan ikke endres.
  Dette kan kombineres helt etter eget behov.    

	 -	 Favorittmapper
   Angi opp til fem ulike favorittmapper hvor filer 
  skal hentes. Angi søkeveien manuelt eller klikk 
  på knappen merket ”…” 
  Navngi ved å skrive inn ønsket navn i det  høyre
  feltet. I eksemplet til høyre er symbolet for 
  undermapper huket av. Det innebærer at Lena
  også laster opp filer fra eventuelle undermapper
  som ligger i den angitte favorittmappen. 

	 OBS!	 Enkelte	nedlastningsutstyr	(for	eksempel	OPTAC,	
		 	 Download	Key,	TachoDrive	I	&	II)	gjenkjennes	
	 	 automatisk.

				 -	 Aktivering
  Her kan man aktivere eller deaktivere programmet. For å kunne lagre filer kreves en aktivering.  
  Alle øvrige funksjoner fungerer uten aktivering. 
	 	 For	å	aktivere	Lena,	send	en	e-post	til	info@idha.se
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			 -	 Filopplasting
   ”Flytte opplastede filer” er avkrysset som   
  standard innstilling.
    De filer som ligger i favorittmappene flyttes    
  etter opplasting  automatisk til en mappe med 
  navnet ”Lena”, som er plassert i (Mine)    
  Dokumenter .

	 OBS!	 Dette	fungerer	også	med	filer	som	ligger	i
	 nedlastningsutstyret.	Dette	innebærer	at	man	ikke		 	
	 manuelt	behøver	å	slette	filer	etter	opplastning.	
  Målkatalogen kan senere tømmes for filer hvis/  
  når man vil. 

  Adressen under Filservice behøver normalt ikke endres. For kunder i Norge skal adressen: 
  https://no.web-idha.com/xx… benyttes

4  Funksjon

4.1	 Legg	til	C-	og	M-filer
  Klikk på knappen ”Legg til”.  Velg en mappe eller fil. Valgt(e) fil(er) vises i listen. 
 Det er mulig å fjerne filer fra listen ved å markere en eller flere filer og klikke på knappen ”Fjern”.
	 Lena	filtrerer	automatisk	bort	de	fleste	filtyper	som	er	ugyldige.

4.2	 Les	et	sjåførkort	(C-fil)
  Sett inn sjåførkortet i en tilkoblet SmartCard-leser*.
  Klikk på knappen ”Les kort”.  Velg eventuelt hvilken kortleser som skal benyttes.
   Trykk på ”kopiere”.  Filen leses og legges til i listen.  
	 *	Forutsetter	at	eventuelle	driverrutiner	for	kortleser	er	installert.

4.3	 Overføre	filer	fra	ACTIA	D-Box	(inkludert	innstillinger)
 Lena kan fra og med versjon 2.0 kommunisere med ACTIA D-Box. Dette krever dog at korrekt kabel
 benyttes (USB-->Seriell konverterer) samt at korrekt COM-portnummer benyttes.

	 Koble	kabelen	til	PC-en.		D-Box	behøver	ikke	være	tilkoblet	for	dette.	Vis	”Systemegenskaper”	ved	å	høyreklikke	på
	 ”Min	datamaskin”	og	velg	”Egenskaper”	(eller	trykk	på	Windowstasten	og	Pausetasten	samtidig).
	 Klikk	på	fanen	”Maskinvare”	og	deretter	på		”Enhetsbehandling”.
	 Dette	kan	variere	avhengig	av	hvilket	operativsystem	din	PC	har,	og	likeledes	avhengig	av	de
	 innstillinger	som	allerede	er	gjort.	
	 Nå	vises	en	liste	med	PC-ens	utstyr.	Let	opp	”Porter	(COM	&	LPT)”	og	klikk	på	det	lille	plusstegnet	foran	denne	for	å	vise		
	 hvilke	enheter	som	er	tilkoblet.	Se	etter	”XIRING	USB	COM	Port	(COM	x)”	der	x	står	for	hvilken	COM-port	den	har.

 Klikk på ”Les D-Box” og legg in korrekt COM-port.
 Koble til kabelen og start D-Box. Når den er slått på, så klikker man på knappen ”Kopiere”. Filene   
 overføres da til PC-en og legges automatisk til i fil-listen.
 Klikk på ”Laste opp” for at filene skal lastes opp til Web-idha.

 Avkryssningsboksen ”Behold filer” skal normalt ikke være avkrysset.
 Er den avkrysset, så lagres filene i D-Box, noe som kan føre til at data går tapt og/eller at lagrings-
 plassen for nye filer brukes opp.  
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	 Innstillinger	i	ACTIA	D-Box
  Under rubrikken ”Angi innstillinger” velges hva som
 skal kopieres ved kommandoen ”Total nedlasting”.
 Tidsintervallet settes til ett av følgende alternativ:  
	 -	”Fra	siste” = kopierer all informasjon siden fart-
 skriveren sist ble kopiert.
	 -	”Total” = kopierer hele fartskriverens minne
	 -	”Siste	[				]	dager” = her angis hvor mange dager
 bakover som skal kopieres (uansett om andre
 kopieringer har blitt utført).
  Angi også hvilket språk D-Box skal benytte under
 ”Språk (Language)”.

   Er D-Box oppdatert til versjon	4.02 eller senere (versjon
 vises i displayet under oppstarten) bør dato og tid
 stilles inn.

   Når innstillingene er gjort ihht. dine preferanser, så skal
 D-Box tilkobles kabelen og deretter startes.
 Når D-Box er på trykk først på ”Oppdater” for	Innstillinger
	 for	nedlastning	av	fartskriverenhet. 
 Trykk deretter på ”Oppdater” for	Tid	&	Dato	Innstillinger.
   En kort pause mellom disse kommandoene må forventes.

4.4	 Lagre	innleste	sjåførkort	som	C-fil	i	.DDD-format
 Les in sjåførkortet ihht. punkt 4.2
 Klikk på knappen ”Lagre filer” og velg deretter målmappen for filen.
	 Funksjonen	”lagre	filer”	krever	en	aktivert	versjon	av	Lena.

	 For	å	aktivere	Lena,	send	en	e-post	til:	info@idha.se			

5  Opplasting av filer til Web-idha

5.1	 Start	Lena
  Når det finnes filer i fil-listen så lastes disse opp ved å klikke på knappen ”Opplasting”.
   Er samtlige innloggingsopplysninger angitt i ”Standard innlogging” så vises ikke login-vinduet.   
 Innloggingen skjer da automatisk og filene lastes opp direkte. 

 Dersom innloggingsbildet vises, legger du inn innloggingsopplysningene dine.

6  Logg

6.1	 Vis	Logg
  Klikk på knappen ”Vis Logg” for å vise loggfilen for opplastede filer.

7  Avslutte programmet

7.1	 Avslutt
 Klikk på knappen ”Avslutt” for å avslutte programmet.


