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Installationsguide

Denne guide vil hjælpe dig gennem installationen af DaTech 3, som kan hentes på Dataspecialisternes downloadsite, 

dsdownloadsite.unik.dk

Hvad er dette?

For hjælp til installation kan du kontakte Dataspecialisterne på konvertering-bolig@unik.dk.

Jeg har spørgsmål til denne guide:

mailto:konvertering-bolig@unik.dk


Installationsguide

Installationen af DaTech 3 består af 3 dele:

1. Installation af serveren

2. Installation af klienten.

3. Konfiguration af DaTech 3.

Når DaTech 3 skal installeres, er det vigtigt at serveren bliver installeret først.

Port 35891 (UDP) skal være åben for at kunne forbinde klienten med server første gang.

Krav til server
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Før I går i gang:

Har I allerede en admin konto/bruger, som har rettigheder til at tilgå Unik Bolig databasen, kan I benytte den –

hvis ikke, så skal I oprette en.

Nogle DaTech plugins (såsom Hent NETS filer) kræver, at den 

pågældende bruger/konto har rettigheder til at skrive og læse 

på den udvalgte sti - se nedenstående screenshot:



Installation fra Downloadsite

01 Serverinstallation

02 Klientinstallation

03 Konfigurering af DaTech 3
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På dataspecialisternes Downloadsite, 

dsdownloadsite.unik.dk, findes link til installationsfilerne.

Hent DaTech 3 Klient og DaTech 3 Server.

Hent installationsfilerne

Åbn for porte i Firewall på server

Der skal åbnes for:

- Port 8999 for TCP.

- Port 9002 (anbefales) for TCP. 

- Port 35891 for UDP.

https://dsdownloadsite.unik.dk/


DaTech 3 server skal installeres på en server på 

netværket. 

Det kan f.eks. være der, hvor USD-server er 

installeret.

Serverinstallation01



Under Tjenester/Services på den server, du har 

installeret DaTech på, kan du nu se DaTech 3 

server.

Serverinstallation01



Åbn klient-installeren og lad den installere. 

Klientinstallation02



Åbn DaTech 3 klienten på skrivebordet.

Først skal du forbinde til den server, du lige har 

installeret. 

Konfigurering af DaTech 303



Konfigurér serveren ved at opfylde 

forbindelsesoplysningerne til Unik Bolig 

databasen. 

Kaldenavnet er det navn, der vil vises i DaTech 

3 klienten. Eksempelvis ”Drift” eller ”Test”.

Konfigurering af DaTech 303



Udfyld den port, I gerne vil bruge (9002 

anbefales). 

Kaldenavnet er det navn, der vil vises i 

serverlisten ved opstart af DaTech 3 klienten.

Konfigurering af DaTech 303



Vælg brugernavn og adgangskode. Bemærk, at 

DaTech-brugernavn og adgangskode ikke har 

nogen relation til Unik Bolig-brugere.

Husk at videregive brugernavn og 

adgangskode til administratoren, som skal 

bruge DaTech 3.

Konfigurering af DaTech 303



DaTech 3 er nu installeret og klar til brug. 

For brug af DaTech 3 anbefaler vi, at du læser 

Brugervejledningen.

Konfigurering af DaTech 303
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