Update DAS! Programma
Update voor een PC zonder toegang tot internet

Voorbereidende handelingen
Voordat U begint lees eerst deze handleiding - VOLLEDIG.
Het DAS!program mag niet gestart zijn voor het uitvoeren van de update!

I.

Verwisselbare schijf (USB-stick)

Plaats het gedownload update bestand (naam bestand daszippr) op een USB-stick en plaats deze stick in
de pc waarop de update geïnstalleerd worden moet. Start de verkenner door de toets met het
WINDOWS teken  in te drukken en gedrukt te houden en druk op de toets met de letter “E”. De drives,
disks of schijfstations van de pc worden weergegeven met de op dit moment beschikbare (aangesloten)
verwisselbare schijven zoals USB-stick’s. De letter van de USB-stick (bijv. K) hangt van de pc af en kan
verschillen. De letter is geen duidelijk onderscheidingsteken.
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II.

Update

Dubbelklik op het bestand daszippr. Vervolgens wordt de installatie gestart.

Versienummer update:
Toont het versienr. van
de update. Dit nummer
wordt normaal altijd hoger.
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Klik in het eerste installatiescherm op Volgende
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A) Controle Versie en locatie

Installatiemap:
Geeft aan waar op de
pc de wijziging (update)
plaats vindt.
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In het tweede installatiescherm wordt het pad/map opgegeven waar de installatie plaats vindt. In het
voorbeeld is dit C:\Program Files\DAS2000.

LET OP!
Op uw pc is het hoogst waarschijnlijk dat een ander pad (bijv. C:\DAS2010) getoond wordt. Probeer eerst
het door het updateprogramma voorgestelde pad voordat u hier iets wijzigt. De installatie voortzetten door
op Installeren te klikken.
B) Controle bestaande versie
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Het vervangen van een bestaande versie moet door klikken op OK bevestigd worden.
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C) Installatie afsluiten
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Voor het afsluiten van de installatie moet nog op Voltooien geklikt worden.
D) Eindcontrole
Om te controleren of de update succesrijk was start het DAS! programma op en controleer het
versienummer beneden links in het hoofdscherm van het program.
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In dit geval Versie: 2016 Build: 1.31 dit is afhankelijk van de update en moet bij de volgende update hoger
zijn.
Het getoonde versienr. moet overeenkomen met de versienr. welke tijdens de update getoond is. Zie
hiervoor A) Controle Versie en Locatie verder boven.
Het getoonde versienummer moet verhoogd zijn. Indien dit het geval is bent u klaar, anders ga door met
III. Afwijkend versienummer op de volgende pagina of controleer het updatebestand met name de
datum of u niet per vergissing een ouder bestand gekozen hebt.
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III.

Afwijkend Versienummer

Als bij controle blijkt dat het versienummer niet verhoogd is heeft de update in een andere map plaats
gevonden. Het onder A) Controle versie en locatie in afb. 3 getoonde versienummer komt dan niet
overeen met de versienummer in afb. 6. Soms staan er verschillende (meerdere) versies van het
DAS!program op een PC. Dit is dan de oorzaak voor het niet goed uitvoeren van de update. In dit geval
moet bij de update handmatig het juiste pad, map of locatie gekozen worden. Daarvoor moet men natuurlijk
weten waar de betreffende versie opgeslagen is. Om de update toch noch goed te installeren voer de
volgende stappen uit.

III. 1. Controle Map DAS! Program
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Klik in de menubalk bovenaan op Mijn DAS-bestanden en vervolgens in het submenu nog eens op
Mijn DAS bestanden. Op de PC opent zich de verkenner en toont de map waar het DAS!programma op
uw pc geïnstalleerd is of beter gezegd de versie welke op het moment gestart is.

De adresbalk geeft aan welke map
op de pc gekozen is.
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Voorbeeld onder computer-besturingssysteem: Windows XP
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Voorbeeld onder computer-besturingssysteem: Windows 7
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III. 1. Controle Map DAS! Programma (vervolg)
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Voorbeeld onder Windows 7 met actieve adresbalk
Door in de adresbalk te klikken toont de verkenner het zuivere pad naar de locatie.
Dit pad moet ook bij het installeren van de update onder A) Controle versie en locatie in afb. 3
ingevuld worden. Noteer dit pad of maak gebruik van copy/paste.

SLUIT HET DAS!PROGRAM en voer de stappen vanaf II) Update uit. Corrigeer wel de installatiemap.
Bij de controle van de versie en locatie afb. 3 vul in Installatiemap de gegevens uit de adresbalk van
het voorgaande stap in of klik op Bladeren.

III. 2. Opzoeken Installatiemap
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Door klikken op Bladeren verschijnt een nieuw scherm met een adresbalk en daaronder de opbouw van
de bestanden op uw pc. Zorg ervoor dat de gegevens in de adresbalk overeenkomen met het gegevens uit
stap III. 1. bijv. door de betreffende map aan te klikken. Start de installatieprocedure door op Installeren
te klikken en volg de stappen vanaf B) Controle bestaande versie
Lukt ook dit niet neem contact met uw systeembeheerder op.
Succes
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