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Als de installatie met het daarvoor voorziene installatieprogramma om een of andere reden niet lukt,
kunnen de programma- en gegevensbestanden eenvoudig manueel geïnstalleerd worden.

Manuele installatie van de databank op een stand-alone computer
1 Download het zip-bestand ‘Install DBGS.zip’ van de downloadpagina van de website (32- of 64bit). Kies hierbij voor ‘Opslaan als’ en selecteer een locatie op uw computer.
2 Pak het zip-bestand uit.
Selecteer hiervoor het zip-bestand in het mappenvenster van de verkenner (het linkervenster). In
het documentenvenster (het rechtervenster) worden dan alle bestanden weergegeven die
aanwezig zijn in het zip-archief. Kopieer deze bestanden naar een locatie op uw computer. Deze
locatie wordt de programmalocatie van dBGS.
Let op: als u reeds een eerdere versie van dBGS in gebruik had en stofgegevens hebt gewijzigd of
toegevoegd en/of inventarisgegevens hebt toegevoegd moet u ervoor zorgen dat de bestaande
gebruikersbestanden dBGSdata_gebr.mdb (stofgegevens), dBGSinv.mdb (inventarisgegevens),
dBGSconfig.mdb en dBGSconfig_lok.mdb (configuratieinstellingen en opties) niet overschreven
worden door de nieuwe (lege) bestanden (tenzij deze bestanden voor u geen belangrijke
gegevens bevatten).
3 Het programma wordt opgestart door ‘dBGS.mde’ (32-bit) of ‘dBGS.accde’ (64-bit) te openen.
Maak desnoods een snelkoppeling naar dit bestand in het startmenu en/of het bureaublad.

Manuele installatie in een netwerkomgeving
1 Volg punten 1 en 2 van de stand-alone installatie.
2 Verplaats alle bestanden, met uitzondering van ‘dBGS.mde/dBGS.accde’, ‘dBGStransfer.mdb’,
‘dBGSconfig_lok’, naar een map op de server. Aan deze map moeten lees- en schrijfrechten
toegekend worden aan alle gebruikers van de databank.
(zorg er ook voor dat deze bestanden niet meer voorkomen in de map waarin
‘dBGS.mde/dBGS.accde’ staat).
Let op: lees belangrijke nota onderaan punt 2 van de manuele installatie!
3 Open het bestand ‘dBGS.mde’ (32-bit) of ‘dBGS.accde’ (64-bit). Het programma vraagt naar de
locatie van de gegevensbestanden. Selecteer de map op de server waar deze bestanden
opgeslagen werden en selecteer het bestand ‘dBGSdata.mdb’. Het programma wordt nu
opgestart.
4 Sluit het programma en distribueer de 3 bestanden (‘dBGS.mde/dBGS.accde’, ‘dBGStransfer.mdb’,
‘dBGSconfig_lok’) naar de lokale computers.
Dus samengevat:
 ‘dBGS.mde’ (‘dBGS.accde’), ‘dBGStransfer.mdb’, ‘dBGSconfig_lok’ staan lokaal
 alle overige bestanden staan in een map op de server.

