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Compact Store
SQL Server 2008/2012, databas 
innehållande programlogik samt:

- Internet Information Server, dialoger
- CommParser, import av orderfiler
- CommCreatorm export av orderfiler

PC i lokala nätverket

Pc som använder Internet
Explorer dialoger.

Mobila enheter

Mobila enheter som använder 
Internet Explorer via Wi-Fi.

Hissautomater

Kopplas ihop i eget nätverk.

Server i lokala nätverket

Server med ERP-system

Kommunikations PC

kommunikation mot hissar, eikettskrivare
och annan tillhörande utrustning via ett 
extra nätverkskort.

ExComm/Compact Talk

Programlogik för för kommunikation mot
hissautomater, etikettskrivare och annan
tillhörande utrustning.

Gemensam mapp

För filkommunikation 
mellan ERP-system och 
Compact Store.

Server
Används för installation av databas och Compact Store logik.

•  Windows Server 2016/2019, fysisk eller virtuell
•  Microsoft SQL Server 2016/2017/2019 Express 

eller Standard Edition med Microsoft Manage-
ment Studio inkluderad

•  Microsoft Internet Information Server med stöd 
för ASP påslaget

•  Microsoft .NET Framework 3.5 eller högre 
installerat

•  Minst 2,4 GHz processor
•  Minst 8 GB minne

•  Bandbredd minst 100Mb, svarstid max 100ms, 
nätverkstillgänglighet minst 99,9%

•  Port 1433(SQL Server) och port 80(IIS) ska vara 
öppna

•  Fast IP-adress
•  Under drifttagningen krävs att man kan nå 

servern under hela drifttagningsperioden och 
även kan flytta filer till och från denna

•  Administrations-inloggning tillgänglig
•  För installation/support krävs att servern kan 

fjärrstyras via Teamviewer eller VPN/RDP

Installationen av aktuella program på servern sker innan drifttagningen på plats varför ovanstående måste 
finnas ca 2 veckor innan denna.

Xp_cmdshell i SQL Server slås på under installationen av Compact Store för att skrivning av textfiler skall 
kunna ske, funktionen finns mestadels i modul Statistik.

Under drifttagningen ställs ett schemalagt jobb in så att backup tas till den lokala disken en gång om dagen. 
Kunden är sedan ansvarig för att backup tas till någon form av extern enhet.
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Kommunikations - PC
Används för installation av kommunikationsprogram mot hissautomater.

•  Windows 10, 32/64 bitars
•  Minst 2,4 GHz processor
•  Minst 8 GB minne
•  USB port, för eventuell kopiering av filer
•  Microsoft .NET Framework 4.7.1 eller högre 

installerat
•  Google Chrome eller Microsoft Edge baserad på 

Chromium (Compact Store 7.37 och senare)
•  Pc:n ska vara försedd med 1 styck extra 

nätverkskort för subnätverk, se Kommunikation 
Compact Store-hissautomater (Ej USB till hiss)

•  Strömsparfunktioner för nätverkskortet ska 
vara avslaget

•  Skrivrättigheter på  
C:\Program Files (x86)\Compact Store\ExComm

•  User Account Control (UAC) ska vara avslaget
•  Pc:n kan nå servern via nätverket
•  Under drifttagningen krävs att man kan nå pc:n 

under hela drifttagningsperioden och även kan 
flytta filer till och från denna

•  Administrations-inloggning tillgänglig
•  Användare bör ha lokala admin rättigheter på 

kommunikations-pc:n för att kunna starta om 
tjänster vid eventuell behov (Compact Talk körs 
som en tjänst under localsystem).

•  För installation/support krävs att pc:n kan fjärr-
styras via TeamViewer eller VPN/RDP

• Pc:n ska vara försedd med 1 styck  
 kommunikationsport (RS232) i de fall hissar av   
 typen G1(äldre hissar) skall användas
• Pc:n ska vara utrustad med Bluetooth i de fall   
 scanner med Bluetooth anslutning används

• I de fall etikettskrivare används ansluts  
 dessa från pc:n som lokala skrivare med portar   
 av porttypen Standard TCP/IP port, detta   
 innebär att varje skrivare kräver en fast    
 IP-adress

Kommunikations-pc:n skall stå i anslutning till hissautomaten. På den installeras programvara/protokoll 
så som Compact Talk samt ExComm. Dessa används för att kommunicera med hissautomaterna. Som 
standard installeras även en lokal databas/MySql för köhantering samt Ultra VNC och TeamViewer Host för 
fjärråtkomst vid supportbehov.

Extra krav

Installationen av aktuella program på pc:n sker innan drifttagningen på plats varför ovanstående måste 
finnas ca 2 veckor innan denna.

Kommunikations-pc:n kan även användas som server, men detta rekommenderas inte.
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Kommunikation
Compact Store-hissautomater

För att kunna styra hissautomater via Compact Store används programvaran Compact Talk. Compact Talk 
installeras på kommunikations-pc:n som står i anslutning till hissautomaterna. 

Själva kommunikationen till den andra generationens hissar G2, är nätverksbaserad (TCP/IP) och kräver att 
det finns en nätverksförbindelse mellan hissarna och kommunikations-pc:n. 

Kommunikations-pc:n skall vara förberedd med två stycken nätverkskort, varav det ena konfigurerat mot 
befintligt nätverk och det andra används för att bygga ett eget subnätverk till hissarna.

Som standard används följande IP Range:
IP: 192.168.11.0 – 192.168.11.255
Subnet mask: 255.255.255.0

Kommunikations-pc:ns ena nätverkskort skall då vara
IP : 192.168.11.1
Subnet mask: 255.255.255.0

OBS! Om inte standard IP Range kan användas måste detta meddelas omgående
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Packbords-pc – används för visning av uppdelningsbild vid packbord, enbart vid modul Plock Plus.

Extra utrustning
Beroende på konfiguration kan det behövas extra utrustning

• Windows 7 eller 10
• Minst 2,0 GHz processor 

• Minst 1 GB minne
• Pc:n kan nå servern via nätverket

Kommunikations-pc:n kan användas för att visa uppdelningsbilden vid packbordet, men operatören måste 
då manuellt växla mellan denna bild och övriga dialoger.
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