
 

 

 

 

 

Administrator guide 

 

Searchdaimon ES (Enterprise Server) 

 



 

 

Side 2 av 22 

 

Collections/Resourses ...................................................................................................................................... 3 

Overview ............................................................................................................................................................. 3 

Crawl now ....................................................................................................................................................... 3 

Manage ........................................................................................................................................................... 3 

Delete ............................................................................................................................................................. 5 

Scan..................................................................................................................................................................... 5 

Start a new scan ............................................................................................................................................. 5 

View results .................................................................................................................................................... 9 

Delete ............................................................................................................................................................. 9 

Add manually ................................................................................................................................................... 9 

SMB: ............................................................................................................................................................. 10 

Exchange: ..................................................................................................................................................... 11 

Users .............................................................................................................................................................. 13 

End users ........................................................................................................................................................... 13 

Resource authentication ................................................................................................................................... 13 

Add a new username .................................................................................................................................... 13 

Edit ............................................................................................................................................................... 14 

Delete ........................................................................................................................................................... 14 

Configuration ................................................................................................................................................. 15 

Settings ............................................................................................................................................................. 15 

Main settings ................................................................................................................................................ 15 

Collection manager ...................................................................................................................................... 15 

Advanced settings ........................................................................................................................................ 16 

Network configuration ................................................................................................................................. 18 

Import and export settings ........................................................................................................................... 18 

System ........................................................................................................................................................... 19 

System diagnostics ............................................................................................................................................ 19 

Diagnostics overview .................................................................................................................................... 19 

Service crash reports .................................................................................................................................... 19 

Software updates .............................................................................................................................................. 19 

Installed software ......................................................................................................................................... 19 

Software updates ......................................................................................................................................... 20 

Advanced ...................................................................................................................................................... 20 

Manage services ............................................................................................................................................... 21 

Logs ................................................................................................................................................................... 21 

Log files ......................................................................................................................................................... 21 

Serach log ..................................................................................................................................................... 22 

Help ............................................................................................................................................................... 22 

Call home .......................................................................................................................................................... 22 



 

 

Collections/Resourses
 

Overview 

Her finner man en oversikt over alle

organisert etter type connector, for eksempel SMB eller Ex

navn, siste reindekserering, neste re

  

Crawl now  

Gir deg muligheten til manuelt å starte en 

har endret seg og oppdaterer eventuelt indeksen, forutsatt at man er innenfor tillat 

indekseringsintervall for collectionen. Hvis ikke

tillatte tidsrammen. For informasjon om hvordan man setter indekseringsintervallet

manager -> Collection recrawl schedule

Manage 

Inneholder to arkfaner: 

 

Edit collection: 

Denne arkfanen inneholder flere punkter, og

connectorer. 

 

Authentication, lar deg forandre hvilket br

som indekseres. Man kan velge å bruke en lagret påloggingsinformasjon eller skrive inn nytt

hvordan man legger til påloggingsinformasjon
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Collections/Resourses 

en oversikt over alle collections som systemet er satt opp til å indeksere

for eksempel SMB eller Exchange. Listen gir deg oversikt

neste reindeksering og størrelsen på collectionen. 

starte en reindeksering av en collection. Systemet sjekker

eventuelt indeksen, forutsatt at man er innenfor tillat 

indekseringsintervall for collectionen. Hvis ikke starter reindekseringen så snart man er innenfor den 

tidsrammen. For informasjon om hvordan man setter indekseringsintervallet, se 

> Collection recrawl schedule. 

punkter, og noen av punktene er kun aktuelle for enkelte typer 

lar deg forandre hvilket brukernavn og passord som brukes for å koble til 

bruke en lagret påloggingsinformasjon eller skrive inn nytt

påloggingsinformasjon, se Resource Authenticaton. Hvis man ikke vi

indeksere. De er 

. Listen gir deg oversikt over status, 

 

en collection. Systemet sjekker om data 

nart man er innenfor den 

, se Collection 

for enkelte typer 

 

å koble til resursen 

bruke en lagret påloggingsinformasjon eller skrive inn nytt. For 

ikke vil bruke 



 

lagret påloggingsinformasjon, velger 

skriver inn brukernavn og passord direkte.

 

What to crawl, inneholder stien til den 

hostname på serveren, må dette oppdateres.

Force full crawl under Advanced management

 

Crawling behaviour, har to valg. Aktivere/deaktivere collectionen

fortsatt være søkbar, men indeksen

 

Dette punktet gjelder kun for Exchange.

Velg fra listen hvilke brukere som skal

trykk på unselect all. 

 

Hvis det kreves at det oppgis et domene for 

her. Dette bør alltid spesifiseres for brukere som er 
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, velger man (New values – input below) fra rullgardinmenyen, og 

skriver inn brukernavn og passord direkte. Pass på å bruke domeneprefiks i brukernavnet.

den resursen som er indeksert. Hvis man forandrer ip

oppdateres. I så tilfelle må også hele collectionen reindekseres. Kjør 

Advanced management. 

har to valg. Aktivere/deaktivere collectionen, ved deaktivering vil collection

indeksen vil ikke bli oppdatert med de forandringene som gjøres. 

Dette punktet gjelder kun for Exchange. 

brukere som skal indekseres. For å velge alle, trykk på select all. For å fjerne alle, 

domene for å logge på den aktuelle serveren, må dette spesifiseres 

Dette bør alltid spesifiseres for brukere som er tilkoblet en AD server. 

nput below) fra rullgardinmenyen, og 

Pass på å bruke domeneprefiks i brukernavnet. 

 
forandrer ip-adresse eller 

I så tilfelle må også hele collectionen reindekseres. Kjør 

 
deaktivering vil collectionen 

bli oppdatert med de forandringene som gjøres.  

 

For å fjerne alle, 

 
, må dette spesifiseres 



 

 

 

 

Advanced management: 

 

Force full crawl starter en fullstendig reindeksering

det som inneholder forandringer. Dette forutsette at man er innenfor det

indekseringsintervallet.  

 

Delete 

Sletter den aktuelle collectionen fra 

 

Scan 

Hvis man ønsker å indeksere resurser av typen SMB kan systemet søke på

deler av et nettverk etter resurser av denne typen. 

 

Start a new scan 

 

Side 1: 

Angi førs IP adressen eller hostname 

søkes på. Eksempel på nettverks id: 192.
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stendig reindeksering av resursen. Alt vil bli indeksert på nytt, ikke bare 

Dette forutsette at man er innenfor det tillatte 

collectionen fra indeksen. Man vil bli bedt om å bekrefte dette valget.

rser av typen SMB kan systemet søke på en server, et helt, eller 

deler av et nettverk etter resurser av denne typen.  

eller hostname til serveren, eventuelt nettverks id’en til det nettverket 

å nettverks id: 192.168.1.0/24. 

 
på nytt, ikke bare 

 
e dette valget. 

en server, et helt, eller 

 

 
nettverks id’en til det nettverket som skal 



 

Legg inn brukernavn og passord til brukeren som har rettigheter til å 

Husk å ta med domenenavnet i brukernavnet (eks. contoso

i listen hvis man tidligere har satt opp koblinger mot ressurser og 

For informasjon om hvordan man legger til bruker

Resource authentication -> Add a new username.

 

 
Hvis man har valgt å søke på et nettverk, 

Systemet vil da først sjekke om serverne i nettverket svarer på ping. De som 

fra søket, noe som kan sparer tid hvis IP rangen er stor.

 
Trykk på Start the scan for å starte letingen etter 

 

Side 2: 

For å se en liste over hvilke ressurser
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Legg inn brukernavn og passord til brukeren som har rettigheter til å lese ressurser på ditt nettverk. 

Husk å ta med domenenavnet i brukernavnet (eks. contoso\blackbox). Man kan også velge en bruker 

tidligere har satt opp koblinger mot ressurser og man ønsker å bruke samme bruker

m hvordan man legger til brukernavn og passord i listen, se  

Add a new username. 

 
et nettverk, eller deler av nettverket kan man hake av for ping scan.

vil da først sjekke om serverne i nettverket svarer på ping. De som ikke svarer

søket, noe som kan sparer tid hvis IP rangen er stor. 

letingen etter resurser. 

ressurser som er funnet, klikk på Continue to search results

 
lese ressurser på ditt nettverk. 

kan også velge en bruker 

er å bruke samme bruker. 

hake av for ping scan. 

ikke svarer vil bli utelatt 

 
Continue to search results. 



 

Side 3: 

For å legge til en ressurs som collection, klikk på 

denne siden hvis man vil legge til fere av 

 

Ønsker man å ta vare på resultatene slik at man kan legge til 

Overview i menyen til venstre, hvis ikke klikk på 

 

Side 4: 

Informasjonen her er ferdigutfylt, men 

Navnet må være unikt, og kan ikke forandres etter at collectionen er lagt til.
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som collection, klikk på Add as collection. Man kan hoppe frem og tilbake til 

vil legge til fere av ressursene som ble funnet.  

Ønsker man å ta vare på resultatene slik at man kan legge til flere collections senere, klikk

i menyen til venstre, hvis ikke klikk på I’m done, delete results.  

Informasjonen her er ferdigutfylt, men navnet på collectionen kan endres hvis man ønsker det.

kt, og kan ikke forandres etter at collectionen er lagt til. 

rem og tilbake til 

flere collections senere, klikk på 

 
ønsker det. 



 

Side 5: 

Informasjonen her er til en hvis grad ferdig utfylt. 

 

1. Brukernavn og passord er satt til 

benytte en bruker med andre tilgangs

2. Stien til den delte resursen 

3. For at resursen skal bli indeksert

ofte resursen skal reindekseres. Standard er en gang i døgnet

4. Hvis det kreves at det oppgis et domene for å logge på den aktuelle serveren, må dette 

spesifiseres under User Prefix

server. 

5. Når man har fylt ut all informasjonen trykker 

side 3, hvor man kan legge til flere collections hvis man ønsker det.
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grad ferdig utfylt.  

Brukernavn og passord er satt til det samme som ble brukt under søkingen. Ønsker

benytte en bruker med andre tilgangsrettigheter en denne må dette forandres

 trenger man ikke forandre på. 

indeksert må Active være satt til Yes. I tillegg kan man spesifisere

seres. Standard er en gang i døgnet. 

Hvis det kreves at det oppgis et domene for å logge på den aktuelle serveren, må dette 

Prefix. Dette bør alltid spesifiseres for brukere som er tilkoblet en AD 

har fylt ut all informasjonen trykker man på Add share. Man blir da tatt tilbake til 

, hvor man kan legge til flere collections hvis man ønsker det.  

nsker man å 

må dette forandres her.  

spesifisere hvor 

Hvis det kreves at det oppgis et domene for å logge på den aktuelle serveren, må dette 

. Dette bør alltid spesifiseres for brukere som er tilkoblet en AD 

r da tatt tilbake til 



 

View results 

Lar deg legge til resurser fra tidligere skanninger

side 3 av Start a new scan . Følg punktene 

Delete 

Sletter dette resultatet fra listen over tidligere

Add manually 
I noen tilfeller er det ønskelig eller nødvendig å legge til 

 

Side 1: 

Start med å spesifisere hvilken type connector 

på collectionen. Gjerne noe som forteller hvilken type informasjon den inneholder. 

navn blir stående tomt, vil collectionen få et tilfeldig navn. Dette navnet

endres i ettertid. Når man er ferdig trykk på 
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Lar deg legge til resurser fra tidligere skanninger. Når man klikker på linken blir man tatt 

. Følg punktene derfra. 

resultatet fra listen over tidligere søk etter resurser. 

er det ønskelig eller nødvendig å legge til resurser manuelt.  

Start med å spesifisere hvilken type connector resursen bruker.  I tillegg bør man spesifisere e

på collectionen. Gjerne noe som forteller hvilken type informasjon den inneholder. Hvis

navn blir stående tomt, vil collectionen få et tilfeldig navn. Dette navnet må være unikt, og

er ferdig trykk på Continue to details ->. 

tatt direkte til 

 
spesifisere et navn 

Hvis feltet for 

må være unikt, og kan ikke 



 

Side 2: 

Detaljene som skal fylles ut her, varierer med hvilken type connector som benyttes. 

man et eksempel for hver type connector.

 

SMB: 

 

1. Ønsker man å bruke et lagret

2. Hvis man ikke velger fra listen, kan 

bruke domeneprefiks i brukernavnet.

3. Her må man legge inn stien til den resursen 

4. Man kan velge å deaktivere resursen, men da

opp hvor ofte det skal sjekke for ny og endret informasjon.

5. For å autentisere brukerne som skal søke i ressursen 

legge til domenet med en bakover strek på slutten (ek

 

Side 10 av 22 

som skal fylles ut her, varierer med hvilken type connector som benyttes. Nedenfor finner 

et eksempel for hver type connector. 

lagret brukernavn og passord, kan man velge dette fra listen. 

ikke velger fra listen, kan man skrive inn brukernavn og passord her. Pass på å 

bruke domeneprefiks i brukernavnet. 

legge inn stien til den resursen man ønsker at skal indekseres.  

kan velge å deaktivere resursen, men da vil den ikke bli indeksert. I tillegg kan 

opp hvor ofte det skal sjekke for ny og endret informasjon. 

For å autentisere brukerne som skal søke i ressursen man har satt for indeksering, må 

legge til domenet med en bakover strek på slutten (eks. contoso\).  

Nedenfor finner 

 

ra listen.  

skrive inn brukernavn og passord her. Pass på å 

vil den ikke bli indeksert. I tillegg kan man sette 

har satt for indeksering, må man 



 

Exchange: 

 

1. Ønsker man å bruke et lagret brukernavn og passord, kan man velge dette fra listen. 

2. Hvis man ikke velger fra listen, kan 

bruke domeneprefiks i brukernavnet

3. Her må man legge inn stien til den resursen 

4. Man kan velge å deaktivere resursen, men da vil den ikke bli indeksert. I

opp hvor ofte det skal sjekke for ny og endret informasjon.
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Ønsker man å bruke et lagret brukernavn og passord, kan man velge dette fra listen. 

ikke velger fra listen, kan man skrive inn brukernavn og passord her. Pass på å 

i brukernavnet. 

stien til den resursen man ønsker at skal indekseres.  

kan velge å deaktivere resursen, men da vil den ikke bli indeksert. I tillegg kan 

opp hvor ofte det skal sjekke for ny og endret informasjon. 

 

Ønsker man å bruke et lagret brukernavn og passord, kan man velge dette fra listen.  

skrive inn brukernavn og passord her. Pass på å 

tillegg kan man sette 
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5. Velg fra listen hvilke brukere som skal ha e-posten sin indeksert. Ønsker man å indeksere e-

posten til alle brukene, klikk på Select all.  

6. For å autentisere brukerne som skal søke i ressursen man har satt for indeksering, må man 

legge til domenet med en bakover strek på slutten (eks. contoso\).  

  



 

Users 
 

End users 

Viser en liste over alle brukerne som har tilgang til systemet. 

server. Hvis denne tilkoblingen ikke virker vil listen være tom. Sjekk da at AD

Dette gjøres under Configuration -> Settings 

som en tjeneste under System -> Manage services

 

Resource authentication 

Add a new username 

Hvis man har mange servere med samme brukernavn og passord kan det være lurt

får man tilgang til disse fra rullgardin menyen, der det er nødvendig med identifisering av BlackBoxen 

mot en ekstern server. Hvis forskjellige servere har samme brukernavn

man legge til en kommentar slik at man 
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er en liste over alle brukerne som har tilgang til systemet. Listen er hentet fra en LDAP eller AD 

denne tilkoblingen ikke virker vil listen være tom. Sjekk da at AD er riktig konfigurert. 

> Settings -> All settings. Hvis dette er i orden, sjekk at AD 

Manage services. 

 

har mange servere med samme brukernavn og passord kan det være lurt og lagre disse. Da 

tilgang til disse fra rullgardin menyen, der det er nødvendig med identifisering av BlackBoxen 

forskjellige servere har samme brukernavn, men forskjellig passord, bør 

t man lett kan skille disse fra hverandre i listen. 

entet fra en LDAP eller AD 

er riktig konfigurert. 

. Hvis dette er i orden, sjekk at AD kjører 

 
og lagre disse. Da 

tilgang til disse fra rullgardin menyen, der det er nødvendig med identifisering av BlackBoxen 

, men forskjellig passord, bør 



 

Edit 

Gir deg muligheten til å forandre brukernavn

Delete 

Sletter dette brukernavnet og passordet fra listen.
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forandre brukernavn, passord eller kommentar, hvis dette blir nødvendig.

Sletter dette brukernavnet og passordet fra listen. 

 
blir nødvendig. 



 

Configuration 
 

Settings 

Main settings 

 

I utgangspunktet bør systemet være

motta oppdateringer som ennå ikke er del av 

trenger å rette på et spesifikt problem. 

ennå ikke er klare for Production. Merk deg at det kun er 

og virke.   

 

Testing inneholder oppdatering som ennå ikke er ferdig testet, mens 

oppdateringer som er tilgjengelig, også

bytter versjon på systemet uten at dette skjer i 

og rulle tilbake til en tidligere versjon, men ved å

motta utestede oppdateringer. 

 

Ønsker man og endre administrator

passordet. Skriv så det nye passordet to ganger

bytter dette passordet. 

Collection manager 

 

Spesifiserer i hvilket tidsrom systemet

til et tidsrom med lite aktivitet, for eksempel om natten. Dette fordi denne prosessen kan være 

ressurskrevende.  
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være satt til Production, men i noen tilfeller kan det være ønskelig og 

motta oppdateringer som ennå ikke er del av Production versjonen. Dette gjelder spesielt

trenger å rette på et spesifikt problem. Man kan da sette systemet til å motta oppdateringer

. Merk deg at det kun er Production som til en hver til er 

inneholder oppdatering som ennå ikke er ferdig testet, mens Development inneholder

tilgjengelig, også de som ikke er testet i det hele tatt. Vi anbefaler

uten at dette skjer i samråd med en av våre teknikere. Det er ikke mulig 

tidligere versjon, men ved å sette systemet tilbake til Production slutte

 
og endre administratorpassordet for systemet gjøres dette her. Oppgi først det gamle 

det nye passordet to ganger. Noen nettlesere vil be deg logge inn på nytt når 

 
tidsrom systemet kan oppdatere indeksen. Det kan være lurt og begrense

til et tidsrom med lite aktivitet, for eksempel om natten. Dette fordi denne prosessen kan være 

, men i noen tilfeller kan det være ønskelig og 

spesielt hvis man 

oppdateringer som 

som til en hver til er garantert 

inneholder alle 

anbefaler at man ikke 

med en av våre teknikere. Det er ikke mulig 

slutter den å 

gjøres dette her. Oppgi først det gamle 

g logge inn på nytt når man 

begrense dette 

til et tidsrom med lite aktivitet, for eksempel om natten. Dette fordi denne prosessen kan være 



 

Spesifiserer hvor ofte systemet skal fjerne ikke lenger eksisterende 

ofte dette bør gjøres varierer ut fra hvor mye av bedriftens dokumenter som har kort levetid. 

man opplever mange treff på ikke eksisterende dokumenter, bør Garbage collecton kjøres oftere.

 

Spesifiserer i hvilket tidsrom systemet

indekserte dokumentene på nytt. Den

skriver i søkefeltet. 

 

Advanced settings 

 

Mange av verdiene her er satt av programvaren, 

punktene må allikevel spesifiseres under oppsett av systemet

dette føre til feil i systemet. 

 

Dette punktet spesifiserer standardintervallet mellom oppdateringer av indeksen

dette vil det ha innvirkning på alle Collection

representerer antall minutter mellom hver oppdatering.
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skal fjerne ikke lenger eksisterende dokumenter fra indeksen

fra hvor mye av bedriftens dokumenter som har kort levetid. 

man opplever mange treff på ikke eksisterende dokumenter, bør Garbage collecton kjøres oftere.

 
rer i hvilket tidsrom systemet kan bygge listen over alle ordene som er representert i de 

. Denne listen brukes til å foreslå søkeord etter hvert som man 

er satt av programvaren, eller andre steder i administratorpanelet. N

under oppsett av systemet. Hvis man setter en ugyldig verdi kan 

standardintervallet mellom oppdateringer av indeksen. Forandrer man 

alle Collections som har indekseringsintervall satt til Default

representerer antall minutter mellom hver oppdatering. 

indeksen. Hvor 

fra hvor mye av bedriftens dokumenter som har kort levetid. Hvis 

man opplever mange treff på ikke eksisterende dokumenter, bør Garbage collecton kjøres oftere. 

representert i de 

ne listen brukes til å foreslå søkeord etter hvert som man 

eller andre steder i administratorpanelet. Noen av 

man setter en ugyldig verdi kan 

 
Forandrer man 

Default. Tallet 
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Flere av innstillingene her settes andre steder i administratorpanelet, og bør ikke forandres, da dette 

kan føre til feil som er vanskelig og identifisere. Gå heller tilbake til den innstilingen man ønsker å 

endre, og gjør forandringene der. 

 

Ved første gangs oppsett, eller ved oppdatering av bedriftens autentifikasjonssystem, må verdiene 

merket med rød pil fylles ut/oppdateres. Disse er Active Directory domene, ip-adresse, brukernavn 

og passord.  Når man er ferdig, klikk på Submit changes. 

 

For å verifisere at tilkoblingen fungerer kan man gå inn på Users -> End users og sjekke at brukerne 

fra ditt AD blir listet opp. Listes det ikke opp noen brukere her fungerer ikke tilkoblingen. Sjekk at alle 

innstillingene man la inn er riktige. 

 

  



 

Network configuration 

 

Systemet kan konfigureres til å bruke DHCP eller statisk IP

systemet fast IP via DHCP serveren,

fast adresse å logge på når man vil søke etter et dokument. Det kan også være lurt og legg

til på navneserveren, slik at man slipper 

http://search.example.com 

Spesifiser IP adressen til DNS serveren her. 

isteden for IP adresser i stien til en ressurs. 

 

Import and export settings 

 

For å importere tidligere eksporterte 

Import settings. Filen kan for eksempel hete bbexport

dette er et løpenummer. Hver sikker på at filen 

systemet. Importerer man en ugyldig fil, kan man risik

Det kan være ønskelig og ta en sikkerhets

Systemet vil da lagre en fil som heter bbexport

systemet, og kan sener importeres ved bruk av 

 

* representerer et løpenummer som vil variere fra fil til fil.
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kan konfigureres til å bruke DHCP eller statisk IP adresse. Hvis man ikke har mulighet til å gi 

DHCP serveren, anbefaler vi at man gir systemet en statisk IP, slik at man har en 

søke etter et dokument. Det kan også være lurt og legg

navneserveren, slik at man slipper å huske IP adressen. For eksempel 

 
adressen til DNS serveren her. Systemet bruker denne når man bruker domenenavn 

i stien til en ressurs.  

 
For å importere tidligere eksporterte innstillinger klikk på Browse, finn den aktuelle filen, og klikk på 

Import settings. Filen kan for eksempel hete bbexport-1234567890.backup, nummeret

sikker på at filen man importerer er eksportert fra det samme 

. Importerer man en ugyldig fil, kan man risikere at systemet slutter å virke. 

 
sikkerhetskopi av innstillingene til systemet. Trykk på Export settings

lagre en fil som heter bbexport-*.backup. Denne filen inneholder alle innstillingene

, og kan sener importeres ved bruk av Import settings. 

* representerer et løpenummer som vil variere fra fil til fil. 

har mulighet til å gi 

statisk IP, slik at man har en 

søke etter et dokument. Det kan også være lurt og legge systemet 

bruker domenenavn 

filen, og klikk på 

nummeret vil variere, da 

det samme 

Export settings. 

innstillingene til 



 

System 
 

System diagnostics 

Diagnostics overview 

Viser status for de komponentene som er 

 

Viser hvor stort diskforbruk det er på 

Service crash reports 

Hvis en av tjenestene på systemet dør, vil det bli generert en fil med informasjon om 

omstendighetene rundt hendelsen. Disse vil være tilgjengelig her.

Software updates 

Installed software 

Viser en liste over alle programvarepakkene
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de komponentene som er del av systemets selvtest. 

er på systemet.  

dør, vil det bli generert en fil med informasjon om 

omstendighetene rundt hendelsen. Disse vil være tilgjengelig her. 

 
programvarepakkene som er installert på systemet. 

 

 

 



 

Software updates 

Vi vil fra tid til annen distribuere oppdateringer til 

Software updates, men skal normalt installeres automatisk.

Advanced 

 

Side 1: 

I noen tilfeller trenger man og laste opp 

pakken man ønsker å laste opp til systemet

 

Side2: 

Når pakken er ferdig opplastet, klikk på 

 

Side 3: 

Hvis installasjonen var vellykket vil man

tilbake til side 1, der kan man laste opp, og installere flere pakker
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oppdateringer til systemet. Disse vil bli gjort tilgjengelig gjennom 

Software updates, men skal normalt installeres automatisk. 

 
I noen tilfeller trenger man og laste opp oppdateringspakker manuelt. Klikk på Browse, finn den 

systemet, klikk så på Upload software package. 

Når pakken er ferdig opplastet, klikk på Run install. 

man få en bekreftelse på dette. Klikk på Back to advanced

opp, og installere flere pakker. 

ngelig gjennom 

, finn den 

 

 
Back to advanced for å gå 



 

Manage services 

Viser en liste over alle tjenestene som til en hver tid kjører på 

tjenestene hvis det er nødvendig 

Logs 

Log files 

Systemet foretar logging av aktiviteten på søkesystemet. 

View. Man får da opp en liste med de 250 siste innslagene. 

500 innslag, men ønsker man å se hele loggen må den

Ønsker man å laste ned alle loggene som en *.zip fil, trykk på 
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Viser en liste over alle tjenestene som til en hver tid kjører på systemet. Man kan stoppe og restarte 

foretar logging av aktiviteten på søkesystemet. Ønsker man å se en spesifikk logg, trykk på 

får da opp en liste med de 250 siste innslagene. Denne listen kan utvides til å vise inntil 

å se hele loggen må denne lastes ned ved og trykke på Download

å laste ned alle loggene som en *.zip fil, trykk på Download all logs.  

 
kan stoppe og restarte 

 
å se en spesifikk logg, trykk på 

Denne listen kan utvides til å vise inntil 

Download. 



 

Serach log 

I tillegg til den øvrige loggingen, er det en oversikt over de 50 siste søkene som er fortetat. Her får 

man oversikt over når det ble søkt, 

tid det tok og fra hvilken ip adresse brukeren var logget på. Disse dataene e

nedlastning. 

Help 
 

Call home 

I noen tilfeller kan det være ønskelig at en av våre teknikere får tilgang til 

hvis en feil skulle oppstå. I disse tilfellene kan man starte en 

muligheten til og logge på systemet

med mindre man trenger brukerstøtte
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loggingen, er det en oversikt over de 50 siste søkene som er fortetat. Her får 

hvem som søkte, hva det er søkt på, hvor mange treff, hvor lang 

og fra hvilken ip adresse brukeren var logget på. Disse dataene er ikke tilgjengelig for 

I noen tilfeller kan det være ønskelig at en av våre teknikere får tilgang til systemet. Dette for å bistå 

hvis en feil skulle oppstå. I disse tilfellene kan man starte en Phone home service, dette gir o

systemet via ssh.  Vi anbefaler i midler tid at denne tjenesten er

trenger brukerstøtte. 

 
loggingen, er det en oversikt over de 50 siste søkene som er fortetat. Her får 

ge treff, hvor lang 

r ikke tilgjengelig for 

. Dette for å bistå 

, dette gir oss 

at denne tjenesten er deaktivert, 


