Handleiding
Vendit installeren
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Inleiding het Vendit systeem
Het Vendit systeem®
Automatisering is een voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering. Het Vendit systeem
is een betrouwbaar, gebruikersvriendelijk winkelautomatiseringssysteem waarmee u de
dagelijkse processen in uw winkelbedrijf eenvoudig kunt beheersen.
Meten is weten. Met het Vendit systeem heeft u op elk moment inzicht in het reilen en
zeilen van uw onderneming. U beschikt over 'up to date' financiële informatie die u
gemakkelijk en op gezette tijden kunt overnemen in uw financiële administratie.
Het Vendit systeem genereert informatie waar u als ondernemer iets aan heeft. Welke
artikelgroepen zijn succesvol en welke niet? Wie zijn uw klanten en hoe kunt u ze
bereiken?
Het Vendit systeem is meer dan een doorsnee automatiseringssysteem. Het is een
instrument dat u gericht kunt inzetten om uw winkelomzet te verhogen. Het Vendit
systeem zorgt voor een optimale winkelautomatisering in uw onderneming.
Leer het Vendit systeem nu eenvoudig te gebruiken door het gebruik van deze
handleidingen. Staan er onderwerpen niet duidelijk in vermeld: laat het ons weten door
contact op te nemen met de Support afdeling; +31(0)10 - 258 05 00 of een email te
sturen aan support@vendit.nl
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Voordat u begint
Afhankelijk van hoe uw Windows installatie is ingericht heeft u als Windows gebruiker
beperkte rechten of alle rechten (=Administrator) om programma’s te installeren en/of
instellingen te wijzigen. Wanneer de cliënt-installatie op de nieuwe PC wordt gestart en u
heeft onvoldoende rechten, dan zal Windows een inlogscherm tonen en om een
gebruikersnaam en wachtwoord vragen. Hier dient u de inloggegevens in te vullen van
een gebruiker met Administrator rechten. Zorg er dus voor dat deze gegevens bij u
bekend zijn!
De installatie wordt geplaatst op een USB-stick. De benodigde vrije ruimte is heel weinig,
minder dan 1Gb.
Als de nieuwe PC een vervanging is van een reeds bestaande PC waarop Vendit draait,
let er dan vooraf op hoe de naam van de te vervangen PC luidt en in welk filiaal er
gewerkt wordt. Wanneer Vendit gestart is ziet u dit onderaan in de linker hoek:

In dit voorbeeld wordt er dus gewerkt in Filiaal 1 en de PC wordt herkend met de naam
HD11-HQ [danny]. Dit is een combinatie van de werkelijke naam van de computer + de
gebruiker die ingelogd is in Windows.

Let op: de aangemaakte installatiebestanden zijn beperkt houdbaar; na 24 uur zullen
deze niet meer werken en dient u nieuwe installatiebestanden aan te maken (op dezelfde
wijze).
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Aanmaken van de installatiebestanden
Op een PC waar Vendit reeds is geïnstalleerd plaatst u de eerder genoemde USB-stick en
gaat u in Vendit via het hoofdscherm naar Help -> Over Vendit:

Er opent dan een nieuw scherm waarin o.a. uw databasenaam staat, uw licentienummer
en alle modules die u heeft aangeschaft. Klik op de tweede knop van rechts onderaan het
venster, Client-installatie aanmaken…:
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Om er zeker van te zijn dat er geen misbruik van de installatie wordt gemaakt vraagt
Vendit om de code van een gebruiker die voldoende rechten heeft om in de
systeeminstellingen te komen:

Nadat u een geldige code hebt ingevoerd start de aanmaak van een installatiebestand.
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Selecteer de juiste schijfletter om de installatiebestanden op weg te schrijven. Alleen de
schijfletters van verwisselbare media worden getoond. Ziet u de melding dat er geen
USB-stick is gevonden? Plaats dan alsnog een USB-stick en druk daarna op de knop met
de twee blauwe pijltjes om de lijst met USB-sticks te vernieuwen:

Wanneer de juiste letter is geselecteerd klikt u op de grote oranje knop om de aanmaak
van de installatie te starten. U wordt nu gevraagd om een wachtwoord op te geven. Dit
wachtwoord wordt gebruikt om misbruik te voorkomen; alleen degene die het
wachtwoord weet zal daarna de installatie daadwerkelijk kunnen uitvoeren op de nieuwe
PC:
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Nadat u het wachtwoord heeft ingevoerd start de aanmaak van de installatiebestanden:

Na korte tijd krijgt u de melding dat de aanmaak voltooid is en de USB-stick kan nu
gebruikt worden om op nieuwe computers Vendit te installeren. Klik op OK om de
schermen te sluiten en verwijder DAARNA de USB-stick.
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Uitvoeren van de installatie
Om de installatie op een (nieuwe) PC uit te voeren plaatst u de USB-stick in die PC. Open
de verkenner (toetsencombinatie WINDOWS + E) en ga naar de juiste schijfletter, in
onderstaand voorbeeld is dat de letter G:

Open het mapje VenditClientInstall door hierop te dubbelklikken en dubbelklik daarna op
het bestand setup.exe. Het installatieprogramma zal nu starten:
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Klik op de grote oranje knop om de installatie te starten en bevestig de vraag met Ja:

U wordt nu gevraagd om het wachtwoord in te voeren welke u bij het aanmaken van de
installatie heeft opgegeven:
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Als u het juiste wachtwoord heeft ingevoerd zal de installatie daadwerkelijk uitgevoerd
worden en u ziet de voortgang hiervan. Wanneer de installatie klaar is krijgt u de vraag
of er een snelkoppeling moet worden aangemaakt. Hier klikt u op Ja:

De snelkoppeling wordt aangemaakt en het installatieprogramma wordt afgesloten. U
kunt vervolgens de USB-stick weer verwijderen.

Pagina 11 van 16

Vendit na de installatie voor de eerste keer starten
Om Vendit te starten dubbelklikt u op het nieuw aangemaakte Vendit icoontje op het
bureaublad, zoals u gewend bent op de andere PC’s.
Vendit zal vervolgens starten. Indien de PC niet herkend wordt zal Vendit starten met de
wizard Werkstation Configureren:

Klik op het filiaal waarin de PC moet werken en klik op de knop Selecteren aan de
rechterzijde. Hierna ziet u een overzicht van alle reeds bekende werkstations:
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Nieuw extra werkstation aanmaken
Indien het een nieuw, extra, werkstation betreft zoekt u een werkstation in de lijst
waarvan u vermoed dat deze het meest lijkt op het werkstation welke u net heeft
geïnstalleerd. Heeft bijvoorbeeld een werkstation Kassa1 en wordt de nieuwe Kassa2,
dan klik u 1x op Kassa1 en vervolgens op de knop Kopiëren (1). De meest belangrijke
instellingen worden overgenomen en u hoeft alleen nog een Werkstation Code in te
vullen, gebruik hiervoor een herkenbare code (2).
Let op: afhankelijk van uw netwerkomgeving kan het zijn dat u ook moet kiezen voor
lokale updatemap. Twijfelt u en de lokale updatemap staat niet aangevinkt? Zet dan
alsnog een vinkje bij Lokale update map (3). Klik vervolgens op de knop Toevoegen en
Vendit zal opstarten en de laatste updates ophalen.
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Bestaand werkstation bijwerken
Wanneer de nieuwe PC een eerdere PC vervangt zoekt u de oude Werkstation Naam op
in de lijst(zie ook de toelichting in het voorwoord). Deze klikt u 1x aan en u klikt
vervolgens op de knop Bijwerken. Op de vraag of de werkstation gegevens overschreven
moeten worden antwoordt u Ja. Vendit zal vervolgens opstarten en mogelijk de laatste
updates ophalen.
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Printers koppelen
Nadat Vendit is geïnstalleerd dient u wellicht de printers te koppelen. Voor de
beschrijving hoe dit in zijn werk gaat verwijzen wij u naar de handleiding Printers
Installeren.
De drivers die in die handleiding besproken worden staan ook op de USB-stick in de
submap Drivers in de eerder genoemde installatiemap:

Tevens is er bij de installatie op uw harde schijf ook een kopie geplaatst van deze
bestanden.
Deze vindt u terug op de locatie C:\Vendit B.V\Updates\_Install\PrinterDrivers
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