Installatiedocument MatrixMetaal Calculatie/WVB 3.2 SP7 Build 6537
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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. Hiermee worden ook uw opgeslagen rapporten
bewaard!

2. Zorg voor een back-up van de databestanden. Dit zijn de profielentabel (*.pt), het
onderhoudsbestand (*.opt) en de elementenbibliotheek *.lib). 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;
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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;
5. Voer de setup uit en kies voor volledige installatie;
6. Kopieer uw eigen onderhoudsbestanden van de elementenbibliotheek en de
bewerkingen, toeslagen en conserveringen (*.lib en *.opt bestanden) naar de
C:\Matrix\MatrixMetaal 3.2 directory en verwijs binnen bovenstaande dialoog naar
deze bestanden.
7. Stel voor de profielentabel onze nieuwe tabel in als basis,
‘volledige profielentabel32.pt’ of ‘Profielentabel32.pt’. Als u nu MatrixMetaal
opstart dan ziet u ook de nieuwe S355 assortimenten. Heeft u zelf nooit
aanpassingen gedaan aan de profielentabel dan kunt u deze nieuwe tabel blijven
gebruiken. Denk wel om uw persoonlijke kortingsinstellingen.
Indien u in de ‘oude’ profielentabel wel aanpassingen heeft gedaan, artikelen
toegevoegd, dan kunt u deze artikelen wederom toevoegen aan de nieuwe tabel
met behulp van de ‘Wizard samenvoegen profielentabel’. De wizard kunt u vinden
in het startmenu bij programma’s  MatrixMetaal 32  Tools  ‘Wizard
samenvoegen profielentabel’. Stel als doel de nieuwe tabel in van SP7 en gebruik
als bronbestand de oude profielentabel waarvan u een backup heeft gemaakt (zie
ook punt 2). Doorloop verder de stappen in de wizard om alleen uw eigen
assortimenten toe te voegen.
8. Installeer nu op alle overige PC’s MatrixMetaal Calculatie/WVB;
9. Maak de onderhoudsbestanden weer gelijk aan de eerste pc die u heeft
geïnstalleerd.

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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