INSTALLATIE KANTOORSIMULATIE
Installatie op een vrijstaande computer (stand-alone)
1. Download de nieuwste versie van de kantoorsimulatie van onze website
http://www.dejongedusoft.nl/download.htm.
Het programma Kantoorsimulatie wordt geleverd zonder licentie. Download een tijdelijke licentie van bovengenoemde website of vraag
een tijdelijke licentie aan ter evaluatie. Jaarlicenties worden per jaar verstrekt nadat het factuurbedrag voor deze licentie is
overgemaakt op onze bankrekening. U ontvangt hiervoor een factuur. Tot die tijd kunt u over een tijdelijke licentie beschikken om toch
direct aan de slag te kunnen. Kopieer het ontvangen licentiebestand naar de programmamap Kantoorsimulatie\Kantoorsim waar ook
Ksim.exe voorkomt.

2. Start het gedownloade bestand Ksim_setup_ev.exe.
3. Volg de instructies op het scherm. Verander, indien gewenst, de locatie waarin het programma geïnstalleerd
moet worden. Daarna kan er steeds voor Volgende worden gekozen.
4. Nadat u de installatie heeft voltooid, staan de programmabestanden en de databestanden op uw computer.
5. U kunt het programma onmiddellijk daarna starten met behulp van de snelkoppeling 'Kantoorsimulatie
starten' op uw bureaublad of in het menu Start-Programma's.
6. Houdt uw licentiegegevens bij de hand (of kopieer het licentiebestand naar de map [Kantoorsim] in de map
waar u het programma installeerde). Indien de juiste licentie ontbreekt vraagt het programma om deze
gegevens. U kunt pas met het programma werken als de juiste licentiegegevens zijn ingevoerd!
NETWERK-INSTALLATIE
Vooraf:
Bepaal eerst waar het programma op de server moet worden geïnstalleerd. Maak bijvoorbeeld eerst een
aparte map Programmas aan waarin u alle programma’s plaatst die door gebruikers op werkstations mogen
worden gestart. Maak in deze map een submap genaamd Kantoorsimulatie.
Schrijfrechten toekennen:
Beheerder: Zorg ervoor dat de beheerder van het kantoorsimulatieprogramma schrijfrechten heeft in de
map Kantoorsimulatie en onderliggende mappen (achteraf instellen/controleren).
Gebruikers: Gebruikers moeten alleen schrijfrechten hebben in de map Kantoorsimulatie\Bedrijven om hun
mutaties te kunnen laten verwerken. Zorg voor een dagelijkse backup van deze map!
Aanbeveling:
Maak op de server een aparte gebruikersgroep KantoorsimUsers met schrijfrechten in de map Bedrijven.
Maak alleen de toekomstige kantoorsimulatiegebruikers lid van deze groep. Hierdoor hebben kwaadwillende
bezoekers geen schrijfrechten in de map met simulatiebestanden.
Bij gebruik van meerdere simulatiebedrijven, kunt u zelfs verder gaan door op de server meerdere
gebruikersgroepen te maken zoals KsimUsersBedrijfBlauw, KsimUsersBedrijfGroen, waarbij de leden
alleen schrijfrechten krijgen in die ene bedrijfsmap waarin ze werken (bijv. map
Kantoorsimulatie\Bedrijven\BedrijfBlauw). Hiermee wordt voorkomen dat gebruikers uit de ene groep
kunnen werken in een andere groep. Het beperkt uiteraard dat iemand uit een ene groep kan invallen bij
een andere groep.
Installatie:
OPM: Over het algemeen maken systeembeheerders een mapping aan waardoor bijvoorbeeld de map
//servernaam/Programmas op de server een driveletter toegewezen krijgt (bijv. drive P:).

1. Start het gedownloade bestand Ksim_setup_ev.exe.
2. Volg de instructies op het scherm tijdens het installeren. Geef de juiste locatie aan waar u het
programma geïnstalleerd wilt hebben. Wijzig de standaardlocatie van C:\Program files\Kantoorsimulatie
in: //servernaam/Programmas/Kantoorsimulatie (waarbij ‘servernaam’ de naam van uw server moet zijn)
of als u een mapping naar drive P gebruikt: P:Kantoorsimulatie)
3. Nadat het programma is geïnstalleerd, staat er een pictogram op het bureaublad (en in StartProgramma’s-Kantoorsimulatie) genaamd Kantoorsimulatie starten. Dit pictogram op het bureaublad
kunt u verwijderen, omdat het programma vanaf het werkstation moet worden aangeroepen.
4. Maak op elk werkstation een snelkoppeling aan naar
\\servernaam\Programmas\Kantoorsimulatie\Kantoorsim\Ksim_start.exe.
of als u een mapping naar drive P gebruikt: P:Kantoorsimulatie\Kantoorsim\Ksim_start.exe
5. Tijdens de installatie worden de trainingsbestanden en enkele bedrijven met bijbehorende
beginbestanden geïnstalleerd. U hoeft dus geen bestanden aan te maken, tenzij u het aantal bedrijven
wilt uitbreiden of de bedrijfsnamen willen veranderen.
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