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Installatieprocedure Sync SHL versie 8.60

Alvorens de sync te installeren moet men het programma verlaten.

Na de installatie van de sync/update 8.60, moet het programma SHL opgestart worden en moet de versie 8.60 vermeld staan op het 1ste
scherm (aanloggen van de gebruiker). De dossierversie wordt echter pas up to date gebracht nadat het hoofdmenu werd geactiveerd. Na
de eerste bijwerking van een dossier naar 8.60 wordt ook de pakketversie (1e scherm) aangepast.

We zouden het op prijs stellen dat de gebruiker de installatie van de sync/update 8.60 zou melden.

1. U BESCHIKT OVER EEN INTERNETCONNECTIE OP DE PC/WERKPOST WAAROP SHL IS GEÏNSTALLEERD

Ga naar de Homepage van deze website en klik op "versie 8.60" in de rubriek Super Hi-Link Updates en Syncs;
Klik vervolgens op "Download Sync";
De browser vraagt of u het bestand wil Openen of Opslaan. Klik op Openen!
Alle bestanden in de zipfile worden getoond (zie hieronder)

Klik links boven in het venster op Bestand en Alles uitpakken;
Zoek via Bladeren de map met de programmabestanden SHL;

Klik op OK en Alles uitpakken;
Vervolgens zal u gevraagd worden om bestanden te overschrijven. Bevestig dit.
Opgelet: indien u niet gevraagd wordt om bestanden te overschrijven, heeft u het zipbestand niet in de juiste map
gekopieerd en werden de SHL programma's dus niet bijgewerkt. Indien u hierbij moeilijkheden zou ondervinden, aarzel dan
niet ons te contacteren.
Na het overschrijven van de bestanden is de sync succesvol geïnstalleerd. Voor het overige hoeft u dus niets meer te doen.

2. U BESCHIKT NIET OVER EEN INTERNETCONNECTIE OP DE PC/WERKPOST WAAROP SHL IS GEÏNSTALLEERD

Ga naar de Homepage van deze website en klik op "versie 8.60" in de rubriek Super Hi-Link Updates en Syncs;
Klik vervolgens op "Download Sync";
De browser vraagt of u het bestand wil Openen of Opslaan. Klik op Opslaan!
Het zipbestand is ongeveer 3,6 MB groot. Het eenvoudigste is dat u het bestand rechtstreeks opslaat op een USB-stick. U kan
het ook opslaan op de harde schijf en vervolgens kopiëren naar een USB-stick (of andere drager);
Kopieer vervolgens het bestand op de PC/Werkpost waarop SHL draait in de map met de programmabestanden SHL;
Ga vervolgens via de Windowsverkenner naar het bestand SYNC860.ZIP en klik erop met de rechtermuisknop:
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Klik vervolgens op Alles Uitpakken;
Opgelet:  Windows stelt  standaard een submap voor met dezelfde naam als het zipbestand, in casu SYNC850. U dient die
submap te wissen omdat alle bestanden in dezelfde map moeten geplaatst worden van de programmabestanden!

Klik vervolgens op Uitpakken;
Vervolgens zal u gevraagd worden om bestanden te overschrijven. Bevestig dit.
Opgelet: indien u niet gevraagd wordt om bestanden te overschrijven, heeft u het zipbestand niet in de juiste map
gekopieerd en is de Sync niet geïnstalleerd. Indien hierbij moeilijkheden zou ondervinden, aarzel dan niet ons te contacteren.
Na het overschrijven van de bestanden is de Sync succesvol geïnstalleerd. Voor het overige hoeft u dus niets meer te doen.

3. DOCUMENTATIE EN AUTOMATISCHE AANPASSINGEN

De volledige beschrijving van deze tussentijdse update vindt u op deze site.
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