
MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter. 
Hermed følger en basal dokumentation for installation af AutoPilot msi pakken. Der vil i det 
følgende blive forklaret brugen af 4 programmer fra Microsoft, der kan benyttes til 
'Deployment' af msi pakken via Active Directory.  

Active Directory Users and Computers – Er standard installeret på servere der kører som 
Windows domain controller, men kan også downloades gratis til installation på XP/Vista 
klienter: http://www.google.dk/search?q=adminpak 

Group Policy Management Console ( GPMC.MSC ) – Kan være installeret hvis serveren er 
en SBS server, ellers kan programmet downloades gratis hos Microsoft: 
http://www.google.dk/search?q=gpmc+site%3Amicrosoft.com 

Group Policy Editor – Er standard installeret på Windows Servere og XP pro/Vista Business. 
Denne editor åbnes automatisk fra Active Directory Users and Computers eller GPMC når 
man opretter/retter et Group Policy Object. 

ORCA – Hvis man ønsker at tilrette installationen yderligere, er der mulighed for at lave 
MST (Microsoft Transform) filer til msi pakken. Dette er kun nødvendigt, hvis specielle 
forhold taler for det. 

Desuden er det kun Windows 2003 server og Windows 2003 Small business server der er 
afprøvet, men metoderne bør direkte kunne bruges til distribution fra både Windows 2000 og 
Windows 2008 servere. 

Metode 1: Manuel installation fra stifinder 

Hvis man dobbeltklikker på AutoPilot2008.msi vil den automatisk installere de nødvendige 
komponenter til AutoPilot, samt oprette en genvej til palleten på skrivebordet. Genvejen bliver 
kun oprettet hvis AutoPilot2008.msi ligger i samme mappe som pallete.exe. 

Metode 2: Scriptet installation f.eks. via Login script. 

For at foretage en 'Silent' installation af MSI pakken fra et login script, kan man benytte 
følgende kommando: 

msiexec /i "\\[server]\[share]\[Sti]\AutopilotClient.msi" /q 

Og afinstallation via: 

msiexec /i "\\[server]\[share]\[Sti]\AutopilotClient.msi" /q 

Eksempel: 

msiexec /i "\\pv-01\Tegnestue\Programmer\AutoPilot\AutopilotClient.msi" /q 

http://www.google.dk/search?q=adminpak
http://www.google.dk/search?q=gpmc+site%3Amicrosoft.com


Parametre til scriptet installation 

Ønskes det at genvejen skal pege på en anden sti eller at Pallete skal kaldes med 
yderligere parametre, kan man benytte følgende variable i kaldet til msiexec (skrives med 
store bogstaver) 

AUTOPILOTPATH 

AUTOPILOTUSERNAME 

AUTOPILOTDBINDEX 

Eksempel: 

msiexec /i "\\pv-01\Tegnestue\Programmer\AutoPilot\AutopilotClient.msi" … 

AUTOPILOTPATH=P:\AutoPilot AUTOPILOTUSERNAME=jens AUTOPILOTDBINDEX=3 /q 

Genvejen til AutoPilot vil da få tilføjet disse parametre. 

Metode 3: Udrulning af msi via Active Directory 

For at få bedst mulig styring af udrulningen gennem Active Directory, anbefales det at man 
gør følgende: 

- 1. Flytter alle computere der skal have software udrullet via AD ind i en OU ( 
Organisational Unit ) 

- 2. Opretter en Security Group til styring af hvilke computere der skal have AutoPilot 
installeret 

- 3. Benytter Group Policy Management Console til oprettelse og ændringer af Group Policy 
Objektet 

- 4. At man opretter et separat Group Policy Object til distributionen af AutoPilot 

Det er helt op til den lokale administrator af domænet at vælge, hvordan opsætningen skal 
være, men i denne detaljerede forklaring, vil de 4 punkter blive fulgt. 

1. Åben Active Directory Users and Computers, og check at de computere der skal 
installeres på, befinder sig i en Organisational Unit. Hvis ikke der eksistere en OU kan den 
oprettes og flyt computere der skal medtages i udrulningen til den udvalgte OU. Nedenfor er 
eksempel på hvordan dette kunne se ud: 



 
2. Opret en Security Group og tilføj medlemmer til gruppen.  
Højreklik på den OU hvor den nye Security Group skal lagres, og navngiv den med et 
beskrivende navn, som f.eks.: Install AutoPilot 

   
 

Dobbelklik på den nyoprettede gruppe og tilføj de computere der skal have installeret 
autopilot msi pakken. Det er nødvendigt at trykke på knappen Object Types og markere 
Computers for at kunne søge efter computere fra AD. 



 

 
3. Åben Group Policy Management Consollen (Start -> Run -> gpmc.msc -> Ok), og brug 
træstrukturen til at søge ned til den OU hvori computerne ligger: 



 
Højreklik og vælg "Create and Link GPO Here…" 

 
Klik på det nyoprettede GPO og tilret "Security Filtering" så den i punkt 2 oprettede 
sikkerhedsgruppe optræder som den eneste med ret til objektet. 

 
 

4. Højreklik derefter på GPO'en i træstrukturen til venstre, og vælg Edit. Dermed starter man 
Group Policy Object Editoren. Her skal man udfolde Computer Configuration -> Software 
Settings, og med højreklik på Software installation vælges New -> Package. 



 
Brug UNC stien til AutopilotClient.msi pakken, der skal ligge i Autopilot folderen på serveren: 

 
Klik på Open, og i det næste vindue vælges Advanced: 

 
Marker 'Uninstall this application when ….'  og klik på knappen Advanced: 



 
 

Marker 'Ignore language when deploying this package' 

 
Tryk ok 2 gange og det endelige GPO editor billede skulle se sådan ud: 

 
 

GPO editor og GPO management programmerne kan nu lukkes, og de maskiner der er 
tildelt Autopilot kan genstartes.  

 



Metode 4: Specialtilpasning af msi via ORCA 

Da dette i de fleste tilfælde ikke burde være nødvendig er denne beskrivelse ikke medtaget 
i dette udkast til en vejledning. Men basalt set drejer det sig om at kunne give de samme 
parametre til AD deployment som man kan i den Scriptede installation. 

 


