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JMA Filagent 

JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov 

for at overføre billeder til deres DSM. 

Installation 

For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive 

http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. 

Herefter fremkommer nedenstående billede: 

 

Klik på Install. Herefter vil programmet blive hentet, hvorefter, 

nedenstående billede fremkommer. 

 

Herefter trykker du på Install, og programmet begynder at installere. 

 

 

http://www.jma.dk/updates/fileagent
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Opsætning 

Efter endt installation, starter programmet med nedenstående billede. 

 

Før programmet kan startes, skal de manglende oplysninger udfyldes 

korrekt. 

DSM Hosting: Marker her, hvis der er tale om en hosting kunde. 

FTP konto: et firmaets Brugernavn (X-nummer) hos JMA. Dette nummer 

kan oplyses af Jeres konsulent. 

Adgangskoden:, oplyses endvidere af Jeres konsulent. 

Indmappe: Herefter indtastes den ønskede placering af billeder, der ikke 

er sendt til JMA. 

(Det anbefales at anvende den placering som automatisk vises i billedet) 

Udmappe: Her angives den placering, for behandlede billeder.  

(Det anbefales at anvende den placering som automatisk vises i billedet) 

Hvis kunde ikke kører hosting, fjernes markeringen i feltet DSM Hosting 

og skærmbilledet ændre udseende til nedenstående. 

i stedet for FTP-server angives destinationsmappe, som er den placering 
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på kundens server, hvorfra Navision ”kigger” efter billeder (Opsat under 

rapporter i Forhandlerservicestyringsopsætning).. 

 

Herefter trykkes Gem (Alt + G) og oplysningerne gemmes, hvorefter 

Filagenten starter. 

Er der fejl i indtastningerne eller nogle af disse mangler, fås 

nedenstående fejlmeddelelse: 

 

Hvis alle oplysninger, er korrekt indtastet, lægger programmet sig i 

Operativsystemets Info-tray. 

 

Automatisk opstart 

For at få den fulde udbytte, af JMA Filagent, bør den startes hver gang 

der logges på. 

Dette gøres ved at kopiere genvejen fra Start Programmer JMA AS 

 JMA Filagent til Start Programmer Start  JMA Filagent. 
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Sådan anvender du JMA Filagent 

 

JMA Filagent, startes fra Start Programmer JMA AS  JMA Filagent 

Når JMA Filagent er startet, vil der være et lille JMA ikon, i 

operativsystemets Info Tray. 

 

Hvis man højreklikker på JMA ikonet, fremkommer denne menu: 

 

Ubehandlede Filer: Åbner mappen med ubehandlede filer (Kun del vist 

understøttet af Windows XP (Tager meget lang tid om at åbne mappen 

(op til 60 sekender)). 

Behandlede Filer: Åbner mappen med behandlede filer (Kun del vist 

understøttet af Windows XP (Tager meget lang tid om at åbne mappen 

(op til 60 sekender)). 

Ret Opsætning: åbner opsætningsbilledet, som blev vist da filagenten 

startede første gang. 

Det er her muligt at ændre opsætningen og når denne er gemt genstartes 

filagenten, med den nye opsætning. 

Om JMA Filagent: Her er det muligt at se hvilken version af JMA 

Filagent, der anvendes.   

JMA Filagent opdateres automatisk når der kommer ændringer hertil fra 

JMA A/S 
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Afslut: lukker programmet. 

Hjælp: åbner dette dokument i Internetbrowser. 

Billedoverførsel 

For at overføre billeder til hosting-serveren/egen server, flytter du 

billederne til den valgte indmappe (FiIagent mappen på skrivebordet) vha. 

stifinder eller Denne Computer. 

Herefter vil billederne automatisk blive flyttet fra indmappen til udmappen 

(Filagent mappe billeder), efterhånden, som filoverførslerne afsluttes. 

Hvis der opstår midlertidig afbrydelse af netværksforbindelsen, vil JMA 

Filagent automatisk overfører billederne, når forbindelsen genoprettes. 

Ligeledes, JMA Filagent overfører alle ikke overførte billeder, når 

programmet starter. 

Billedbehandling 

JMA File Agent, nøjes ikke blot med at overfører billeder, den foretager 

også den nødvendige billede-formatering, således at billederne er 

optimeret til anvendelse i DSM systemet. 

Biller der indeholder underscore ( _ ) komprimeres til 640 x 480 (VGA) og 

hvis filnavnet ikke indeholder underscore,  komprimeres til 1280 x 960. 

Det vil sige hvis et billede til maskine 4711 tildeles filnavnet 4711.jpg, 

konverteres det til 1280 x 960. 

Denne opløsning er tilstrækkelig, til at kunde anvendes på DSM 

Datablade og med det filnavn, vil DSM også vælge dette billede til 

Datablade. 



JMA Filagent                  
 

 

13.9.11 6 

Hvis vi har yderligere billeder, som ønskes anvendt på en Internetprotal, 

tildeles de blot filnavne 4711_01.jpg, 4711_02.jpg,…osv. 

Disse billeder, vil blive konverteret til 640 x 480, hvilket er fuldt 

tilstrækkelig til anvendelse på internetportaler. 


