
PowerOffice	Mobil	

 

Forord 

PowerOffice mobil må installeres på en pc/server som er tilgjengelig hele døgnet. 

Med henhold til systemkrav, så kan hvilken som helst maskin brukes. Men det må være installert 

.Net 4 eller nyere for at PowerOffice Mobil server skal kunne fungere. 

 

Installasjonsveiledning 

Last ned PowerOffice Mobil Server Installasjon fra våre nettsider. 

http://kundesider.poweroffice.com/nedlastinger.asp 

Kjør installasjonsfilen: PowerOffice.Mobile.Server.Installer.msi 

 

 

Trykk på «Neste» for å gå videre. 



 

 

Ved å trykke på «Installer» så vil PowerOffice Mobile Server installeres på server/arbeidsstasjon. 

Etter installasjonen trykk «Fullfør». 

 



Konfigurasjon: 

 

Her skal informasjon om SQL server og Webserver legges inn. 

Instance: Brukes av kunder med flere databaser, der kundene skal ha mulighet til å koble seg opp 

mot forskjellige databaser. Ofte brukt for ASP/Terminalserver leverandører. 

SQL Server: Her skal informasjon om SQL server legges inn. Ved å trykke på pila vil den søke i lokal 

nettet etter SQL servere som vil vises på listen. Om du vet ip-adressen til serveren er det bare å 

skrive den rett inn. 

Username: Her skal brukernavn til SQL server legges inn. sa står som default, men om det er 

opprettet en annen bruker for tilkobling mot database kan også den brukes. 

Password: Her skal passordet tilknyttet brukeren som er lagt inn i Username benyttes. 

Database: Her skal man knytte opp PowerOffice Mobile Server til korrekt database. 

Hostname: Her skal bedriftens WAN ip-adresse legges inn. Altså ikke LAN iper. 

Enkleste måte å finne den ut på er å gå til siden: http://minip.no/ 

Port: Her skal ønsket port legges inn. Default er port 80, men om bedriften bruker port 80 til annet, 

kan den endres til en annen port. Da helst port over 1024.  

Under konfigurasjon av SQL server, så kan det være lurt og «Test Connection» for å se at PowerOffice 

Mobile Server kan kommunisere med valgt database. Etter at «Test Connection» er ok, så kan også 

«Test Webservice» forsøkes for å se at Web-servicen er operativ. 



Velg så Service Status «Start» for å starte servicen på arbeidsstasjonen/serveren. 

Ved en eventuell oppgradering, så vil installasjonen huske innstillingene, men kunden må selv gå inn 

å starte servicen manuelt etter oppgraderingen. 

 

Kundens ansvar 

Kunden må selv sette opp sin brannmur til å fungere mot PowerOffice Mobile. 

Kunden må selv sette opp Port Forwarding dvs Kunden må route aktuell port fra WAN til lokal 

server/arbeidsstasjon ip-adresse på brannmuren. 

 

Oppsett på mobiltelefonen 

For å sette opp telefonen/pad til å fungere start ønsket nettleser og skriv inn følgende: 

http://Hostname:port (om port 80 er brukt, så trenger man ikke skrive inn :port) 

f.eks: http://77.110.214.54:8082/ 

 


