Installatiedocument MatrixMetaal Calculatie/WVB 3.2 SP6 Build 5606

Datum:
Versie:
Build:

19 september 2012
3.2 SP6
5606

Ga als volgt te werk voor het installeren van de nieuwste versie van MatrixMetaal
Calculatie/WVB:
1. Zorg voor een back-up van uw gebruikersinstellingen. U kunt dit doen door op
extra -> voorkeuren te klikken, bij import/export een bestandsnaam in te vullen
en op de knop Export te drukken. Zorg dat u het bestand wat u aanmaakt later
zelf weer terug kunt vinden.

2. Zorg voor een back-up van de databestanden. Dit zijn de profielentabel, het
onderhoudsbestand en de elementenbibliotheek. Deze bestanden kunt u vinden
door in het pulldown menu van MatrixMetaal op extra -> voorkeuren te klikken en
daarna op het tabblad “databestanden”.

3. Download de installatie file van de nieuwste MatrixMetaal Calculatie/WVB of
gebruik het bestand op de CD;
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4. Sla het bestand op op uw PC. Bij voorkeur op een plaats die door elke PC waarop
MatrixMetaal geïnstalleerd moet worden te benaderen is. Hierdoor heeft u altijd de
installatieset bij de hand voor later;
5. Indien u een eerdere build van MxM Calc/wvb SP6 geïnstalleerd had (door ons in
sommige gevallen vooruitgeleverd) dan dient u deze eerst te verwijderen, voordat
u de nieuwe installatie uitvoert. Dit doet u vanuit het configuratiescherm.
Verwijder daarna handmatig alle .exe bestanden uit de installatiedirectory.
6. Voer de setup uit en kies voor volledige installatie;
7. Controleer het versienummer door in de software op het pulldown menu Help ->
Info… te klikken. Dit moet MatrixMetaal 3.2 SP6 (Build 5606) zijn. Geeft de
software een ouder buildnummer aan, voert u dan alsnog stap 5 uit.
8. Kopieer uw eigen onderhoudsbestanden naar de C:\Matrix\MatrixMetaal 3.2
directory en verwijs binnen bovenstaande dialoog naar deze bestanden. Als u
geen wijzigingen heeft aangebracht en geen eigen assortimenten heeft
toegevoegd, kunt u gewoon onze standaardbestanden accepteren;
9. Installeer nu op alle overige PC’s MatrixMetaal Calculatie/WVB;
10. Maak de onderhoudsbestanden weer gelijk aan de eerste pc die u heeft
geïnstalleerd.
11. Ben u niet zeker dat u de installatie zelf kunt uitvoeren, zijn er bijzondere
omstandigheden (netwerksleutel, gedeelde bestanden, aangepaste
opstartsjablonen etc.)of gaat u een upgrade doen van een oudere versie, neemt u
dan a.u.b. geruime tijd van te voren contact met ons op. Wij kunnen u dan
adviseren hoe u het beste te werk kunt gaan.

Heeft u vragen over deze nieuwe versies of de nieuwe uitbreidingsmodules?
Bel ons dan op +31 (24) 34 34 360 of mail ons op MatrixMetaal@matrix-software.nl
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