Installatie Easy Rolodex 3.1 Netwerkversie.

Easy IT Solutions

Stap 1: De installatie van de netwerkversie dient plaats te vinden op een centrale server, gedeelde
netwerkschijf of gedeelde folder op een PC opgenomen in het netwerk.
De installatie folder dient gedeeld (Shared) te worden voor gebruikers. Geef gebruikers volledige rechten op
de gehele installatie folder, de subfolders in de installatie folder krijgen dan ook automatisch volledige
rechten. Geef de gedeelde folder bijvoorbeeld de benaming ‘EasyRolodex’. De rechten stel je in door met de
rechtermuisknop op de installatiefolder te klikken en kies ‘Delen en Beveiligen’
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Easy IT-oplossingen die bij uw bedrijf passen.

Stap 2: Iedere netwerkgebruiker hoeft alleen maar via de netwerk verkenner een snelkoppeling
te maken op het bureaublad naar het bestand ‘ERolodex.exe’ in de ‘Program’ folder van de
hierboven uitgevoerde installatie op de Server. Start vanaf het bureaublad van een client
computer via de rechtermuisknop ‘Nieuw’  ‘Snelkoppeling’

Stap 3: Daarna verschijnt de verkenner, klik op Bladeren en zoek het netwerk en open de diverse
mappen en zoek naar de map van de gedeelde folder van de netwerkinstallatie, in het geval
hiernaast is als voorbeeld ‘Easy Rolodex Netwerk 3.1’ gebruikt (of bijvoorbeeld ‘EasyRolodex’
zoals hierboven beschreven in stap 1)

Stap 4: In de ‘Program’ subfolder van de gedeelde map staat het bestand ‘ERolodex.exe’. Kies
vervolgens dit bestand en klik op ‘OK’

Easy IT-oplossingen die bij uw bedrijf passen.

Stap 5: Na het kiezen van het bestand wordt de snelkoppeling weergegeven in
het scherm zoals hiernaast weergegeven.
Voer een naam in voor de snelkoppeling, bijvoorbeeld ‘ERolodex Netwerk op
server’

Stap 6: Als de netwerk snelkoppeling is uitgevoerd verschijnt automatisch het
Easy Rolodex icoon op het bureaublad.
Als een netwerkgebruiker als 1e Easy Rolodex opstart staat bovenin de
gebruikersnaam ‘Gebruiker 1’.
Een tweede PC welke ook een snelkoppeling bevat krijgt de gebruikersnaam
‘Gebruiker 2’ enz…..

Gereed! Veel succes met de netwerkversie van Easy Rolodex.
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