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1. Inleiding
Dit document beschrijft 2 manieren om Accowin versie 1 om te zetten in Accowin versie 2.
 Ofwel via het upgrade programma dat u in alles begeleidt (2 AccowinUpgrade uitvoeren)
 Ofwel kunt u alle stappen manueel doen (3 Upgrade naar versie 2 uitvoeren zonder upgrade programma).
Accowin versie 2 gebruikt een nieuwe database daarom wordt in deze upgrade alle data omgezet van Accowin
versie 1 naar Accowin versie 2. Indien u kiest om Accowin te installeren als Client/Server gaat u ook de
toepassing LbrpDbServer moeten installeren op uw server
We raden aan om te kiezen voor het upgrade programma die u in alle stappen begeleidt. Het bestand
AccowinUpgrade.exe kan gedownload worden van onze website
http://www.accowin.be/sites/default/files/webfm/AccowinUpgrade.exe
Na downloaden van het bestand AccowinUpgrade.exe moet u het bestand uitvoeren.

2. AccowinUpgrade uitvoeren
Het is aangeraden de upgrade uit te voeren op de PC of server waarop de oorspronkelijke installatie van
Accowin werd uitgevoerd.
De handleiding voor het upgradeprogramma kan steeds worden opgeroepen via de knop

2.1

Taalkeuze

Bij het uitvoeren van AccowinUpgrade.exe komt men eerst op het scherm van de taalkeuze, selecteer de taal
waarin u wenst te werken en klik op

2.2

om verder te gaan.

Belangrijke opmerking

Bij de update worden de oorspronkelijke bestanden verplaatst en moeten de gegevens worden omgezet naar
de nieuwe database, dit kan lang duren. Indien u de upgrade op een later tijdstip wenst uit te voeren, kunt u
het programma stoppen door op de knop
te drukken.
De upgrade kan enkel uitgevoerd worden als niemand in Accowin werkt.
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Selecteren map waarin de huidige versie is geïnstalleerd

In dit scherm kan de map waarin Accowin is geïnstalleerd, worden geselecteerd.
Het versienummer van Accowin wordt weergegeven.

2.3.1 Selecteren map van huidige Accowin
Hier selecteert u de map waarin de huidige versie van Accowin is geïnstalleerd.
Indien de map waarin Accowin staat, verwijst naar een share op het netwerk, wordt het volledige UNC pad
getoond.
Via het knopje

kunt u de verkenner openen om de juiste map te selecteren.

2.3.2 Controle van de huidige versie van Accowi n
Om de gegevens te kunnen overzetten naar de nieuwe database van versie 2, is het nodig dat deze in het
formaat zijn van de meest recente versie van Accowin. Indien de huidige geïnstalleerde versie te oud is, zal het
versienummer in een rood kader verschijnen en moet een update van Accowin (versie 1) worden uitgevoerd.
Indien een update van Accowin nodig is, kan deze worden gestart door te klikken op de knop:

Als de meest recente versie geïnstalleerd is, kan worden verder gegaan met de knop

.

2.3.3 Update versie 1
Voor de update wordt een installatieprogramma gestart, het is mogelijk dat wordt gevraagd of het programma
wijzigingen mag aanbrengen aan het systeem, deze moet u bevestigen.
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Type installatie bepalen (1 PC, netwerk of NAS, dropbox...)

Versie 2 van Accowin maakt gebruik van een nieuwe database en kan als client/Server toepassing of via locale
toegang werken. Indien u als enige gebruiker op de computer Accowin gebruikt raden we aan om te kiezen
voor de locale.

2.4.1 Locale installatie: optie Local (NAS device, dropbox ...)
Als versie 1x van Accowin geïnstalleerd is op een NAS of u de bestanden uitwisselt via een service zoals
Dropbox, moet u voor de optie Local kiezen.
Indien Accowin geïnstalleerd is op een 1 PC en enkel op die PC wordt gebruikt, kunt u kiezen voor de optie
Local. De server moet dan niet worden geïnstalleerd.
Indien u ook gebruiker bent van onze toepassing BelcoFin, is de server normaal reeds geïnstalleerd en moet u
kiezen voor het type Client/Server. (zie 2.4.2 Client/Server (gebruik in netwerk)
Ga verder met stap 2.5 Verplaatsen oude versie.

2.4.2 Client/Server (gebruik in netwerk)
2.4.2.1 Installeren LbrpDbServer
Indien Accowin geïnstalleerd is op een netwerkserver, of indien nog andere PC 's toegang hebben tot Accowin
via een netwerk, moet u gebruik maken van de Client/Server optie en moet de server voor de database worden
geïnstalleerd.
Indien de LBRPDbServer nog niet is geïnstalleerd, zal het programma een waarschuwing geven dat de server
nog moet worden geïnstalleerd. U kunt LbrpDbServer op de huidige PC of server installeren door op de knop
te klikken.
Indien LbrpDbServer op een andere PC of netwerkserver moet worden geïnstalleerd, moet dit gebeuren via
het afzonderlijke installatieprogramma voor de server (zie 3.2.1 Manueel installeren van LbrpDbServer (de
databaseserver voor Client/Server))

2.4.2.2 Server locatie
Dit is de locatie waar de server wordt geïnstalleerd.
Deze locatie gaat de server toepassing bevatten en de database van Accowin. Deze locatie mag niet
toegankelijk zijn van clients computers tenzij Accowin maar op 1 computer gaat gebruikt worden.
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Opmerking:
Indien u de server locatie zou aanpassen naar een andere locatie dan de standaard locatie vergeet dan niet om
de juiste directory aan te maken anders wordt LbrpDbServer geïnstalleerd rechtstreeks in de geselecteerde
folder. Maw kiest u voor de locatie d:\servers dan moet u de folder LbrpDbServer aanmaken onder d:\servers
en dan d:\servers\LbrpDbServer selecteren.
Opmerking 2:
Vergeet niet om de locatie van deze server op te nemen in uw backup want nu staat alle data van Accowin in
deze folder en niet meer onder de Accowin folder.
Opmerking 3:
Indien er een firewall op de computer staat waar u de server van Accowin op installeert dan moet u de firewall
aanpassen dat poort 12010 wordt open gezet. Meer informatie over de configuratie van de standaard firewall
van Windows kunt u vinden bij 3.2.1 Manueel installeren van LbrpDbServer (de databaseserver voor
Client/Server)

2.5

Verplaatsen oude versie

Om de oude versie veilig te stellen en om de map van de huidige versie vrij te maken voor versie 2, worden de
bestanden verplaatst naar een submap van de huidige map van Accowin.

De statusbalk toont de evolutie van het verplaatsen.
Na het verplaatsen van de oude versie, komen we op het volgende scherm.
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Installatie van de nieuwe versie

Na het verplaatsen van de oude versie kan de nieuwe versie worden geïnstalleerd.
Deze wordt geïnstalleerd in dezelfde locatie als de oude Accowin.

Klik op de knop

om de installatie te starten.

Voor de installatie wordt een installatieprogramma gestart, het is mogelijk dat wordt gevraagd of het
programma wijzigingen mag aanbrengen aan het systeem, deze moet u bevestigen.
Na de installatie wordt de nieuwe versie van Accowin opgestart.

2.7

Opstarten nieuwe versie

2.7.1 Aanmaken database
Na het opstarten gaat het programma vragen om een database aan te maken.
Selecteer het type server. Hier moet u hetzelfde type selecteren als in stap 2.4. Type installatie bepalen (1 PC,
netwerk of NAS, dropbox...)

2.7.1.1 Indien u voor Client/server gekozen hebt:
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Selecteer de server:

2.7.1.2 Indien u voor Locale installatie gekozen hebt:

Selecteer waar de gegevens moeten worden bewaard (standaard de map van de vorige versie van Accowin).
We raden aan om deze locatie niet aan te passen.

2.7.1.3 Starten aanmaak database
Klik op de knop

om de prefix voor de database in te geven
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Kies de prefix voor de database: standaard is dit ACC. (Wijzig dit enkel na raadpleging van de helpdesk)
Om het aanmaken van de database te starten klikt u op de knop

Klik na het aanmaken van de database op
te bewaren:

om de configuratie van de aangemaakte database

2.7.2 Importeren gegevens uit vorige versie van Ac cowin
Na het aanmaken van de database gaat het programma voorstellen om de gegevens uit versie 1 van Accowin te
importeren in de nieuwe database van versie 2. Indien het programma u een melding heeft dat er geen key is
ingevuld of een demo versie is dan kunt u deze negeren en verder gaan. Pas na de import van de dossiers
moet de licentie terug opvragen en/of instellen.

Via de vinkjes

kan geselecteerd worden welke dossiers moeten worden geïmporteerd.
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Als het vinkje
aangevinkt is, worden enkel dossiers getoond welke
nog niet werden omgezet naar de nieuwe versie.
Enkel dossiers die met de meest recente versie 1 van Accowin werden geopend, kunnen worden omgezet.
Voor dossiers welke werden geopend met een te oude versie van Accowin, wordt de versie van de database in
het rood weergegeven. Deze dossiers moeten eerst in de recente versie 1 van Accowin worden geopend. Dit
kan door op de knop
menu "Start - Dossiers updaten"

te klikken en het dossier daar te selecteren of om te vormen via het

Om het importeren te starten moet u op de knop OK klikken. Wilt u Accowin versie 2 starten dan moet u op de
knop Annuleren klikken.
Zolang er dossiers zijn die nog niet werden omgezet, wordt bij het opstarten van Accowin het scherm voor het
importeren getoond. Dit kan worden uitgezet via het menu : Parameters - Algemene opties

Zet het vinkje bij de optie uit om het importscherm niet meer te tonen.

2.7.3 Licentie ophalen
Indien LbrpDbServer op dezelfde schijf is geïnstalleerd als Accowin versie 1 als u voor client/server installatie
heeft gekozen of als u gekozen heeft voor lokale installatie dan kunt u uw licentie opnieuw opvragen.
Dit kan door Accowin op te starten en via menu>about>licentie>licentie opvragen te kiezen. Vergeet niet om
uw klantcode in te vullen. Deze kunt u vinden op uw factuur of door Accowin versie 1 op te starten via
menu>start>import Accowin BDE>Oude accowin openen, in oude accowin menu>about>licentie
Als u de melding krijgt 'NO LICENSE FOUND' bij opvragen licentie of indien LbrpDbServer op een andere schijf
staat dan de oude accowin dan gaat u een nieuwe licentie moeten aanvragen. Dit kan via
menu>about>licentie>licentie aanvragen. Bij de aanvraag moet u ook uw klantcode invullen. Hoe u deze kunt
vinden staat beschreven in vorige paragraaf.

Pagina 9 / 15

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Versie 2.0.2

3. Upgrade naar versie 2 uitvoeren zonder upgrade programma
3.1




3.2

Wanneer de upgrade manueel uitvoeren?
De LbrpDbServer met de data moeten op een andere PC of server worden geïnstalleerd dan het
toestel van waarop de upgrade kan worden uitgevoerd.
Het verplaatsen van de oude versie naar een submap moet manueel worden uitgevoerd omwille van
beperking van rechten van de gebruiker of van het systeem.
De gebruiker die de upgrade uitvoert heeft geen rechten al administrator.

Stappenplan voor het manueel uitvoeren van de upgrade

3.2.1 Manueel installeren van LbrpDbServer (de databaseserver voor Client/Server)
3.2.1.1 Installatie
Indien Accowin wordt gebruikt op 1 PC of via NAS, moet er geen installatie van de databaseserver gebeuren,
zie 2.4.1 Locale installatie: optie Local (NAS device, dropbox ...) voor meer uitleg.
In een netwerkomgeving is het aangeraden te kiezen voor de Client/Server configuratie, het is dan nodig de
databaseserver te installeren op een server of PC in het netwerk.
Download het installatieprogramma:
http://www.accowin.be/sites/default/files/webfm/LbrpDbServerSetup.exe
Het installatieprogamma moet als administrator worden uitgevoerd op het toestel waarop de server wordt
geïnstalleerd. De gegevens zullen ook op dezelfde locatie worden bewaard. Deze map is niet toegankelijk voor
de gewone gebruikers.
Volg de verschillende stappen van de installatiewizard, Bij de keuze van de map voor de installatie moet u een
map opgeven van een locale schijf van het toestel waarop de installatie wordt uitgevoerd:

Opmerking :
Vergeet niet om de locatie van deze server op te nemen in uw backup want nu staat alle data van Accowin in
deze folder en niet meer onder de Accowin folder.Verplaatsen van de bestaande versie naar de submap
_BackupAccowinBDE
Open Windows verkenner en zoek de map waar Accowin is geïnstalleerd.
Op een PC waar Accowin lokaal wordt uitgevoerd is dit meestal c:\Accowin, bij een netwerkinstallatie is dit een
share op de server of een verwijzing naar een gedeelde map op een PC in het netwerk.
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Maak in deze map een nieuwe submap aan met de naam _BackupAccowinBDE.
Verplaats alle bestanden naar de submap _BackupAccowinBDE

3.2.1.2 Configuratie firewall
Indien op de computer waar u LbrpDbServer heeft geïnstalleerd een firewall staat dan moet u deze aanpassen
dat poort 12010 wordt open gezet. Hieronder kunt u meer uitleg vinden hoe u de standaard firewall van
windows kunt aanpassen.
Een firewall regel configureren op een windows 2008 server of hoger:
1. De knop Start , op Administrive Tools en op Windows Firewall with Advanced Security. Als u
om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een
bevestiging..

2.

Klik op Inbound Rules

3.

Klik in het menu op Action>New Rule...
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Selecteer Port en druk vervolgens op Next>

5.

Vul bij Specific local ports: 12010 in en druk vervolgens op Next>

6.

Druk op Next>

Versie 2.0.2
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Druk op Next>

8.

Vul bij Name LbrpDbServer in en druk vervolgens op Finish
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3.2.2 Installatie van de nieuwe versie voor de gebruikers
Download het installatieprogramma voor de clients :
http://www.accowin.be/sites/default/files/webfm/Accowin2ClientLiteSetup.exe
Voer het installatieprogramma uit, op het scherm voor de keuze van de doelmap kiest u als locatie de map
waar de vorige versie van Accowin was geïnstalleerd.
Op een PC waar Accowin lokaal werd uitgevoerd zal dit meestal c:\Accowin zijn. Bij een netwerkinstallatie is dit
een share op de server of een verwijzing naar een gedeelde map op een PC in het netwerk.

3.2.3 Opstarten nieuwe versie
Na installatie van de nieuwe versie van Accowin, kunt u het programma starten.
Omdat er een nieuw type database wordt gebruikt, moeten de gegevens worden omgezet van het oude
formaat naar de nieuwe database. Indien nog geen database werd aangemaakt zal Accowin bij de eerste
opstart automatisch het scherm tonen voor het aanmaken van de database. (zie 2.7.1 Aanmaken database)
Na het aanmaken van de database zal het scherm voor het omzetten van de gegevens worden getoond.

3.2.4 Omzetting van de gegevens uit de vorige versie naar de nieuwe database
Na het aanmaken van de database gaat het programma voorstellen om de gegevens uit versie 1 van Accowin te
importeren in de nieuwe database van versie 2. (zie 2.7.2 Importeren gegevens uit vorige versie van Accowin)
Zolang er dossiers zijn die nog niet werden omgezet, wordt bij het opstarten van Accowin het scherm voor het
importeren getoond. Dit kan worden uitgezet via het menu : Parameters - Algemene opties
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Zet het vinkje bij de optie uit om het importscherm niet meer te tonen.

3.2.4.1 Manueel omzetten dossier vanuit versie 2
Indien de optie op het controleren op niet geïmporteerde dossiers werd uitgezet, wordt het selectiescherm
voor de import niet meer getoond.
Het is echter mogelijk de niet geïmporteerde dossiers manueel op te roepen en om te zetten.
Open het menu Start - Import Accowin BDE

Hiermee krijgt u terug het scherm voor de import van de dossiers uit versie 1x

3.2.5 Licentie ophalen
Accowin op te starten en via menu>about>licentie>licentie opvragen kiezen. Vergeet niet om uw klantcode in
te vullen. Deze kunt u vinden op uw factuur of door Accowin versie 1 op te starten via menu>start>import
Accowin BDE>Oude accowin openen, in oude accowin menu>about>licentie
Als u de melding krijgt 'NO LICENSE FOUND' bij opvragen licentie of indien LbrpDbServer op een andere schijf
staat dan de oude accowin dan gaat u een nieuwe licentie moeten aanvragen. Dit kan via
menu>about>licentie>licentie aanvragen. Bij de aanvraag moet u ook uw klantcode invullen. Hoe u deze kunt
vinden staat beschreven in vorige paragraaf.
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