InfokasV3 kassasoftware installeren:
Standaard installeert het programma de Access (mdb) database. U kunt er ook voor kiezen om handmatig de mySql
e
database te installeren. De mySql database is sneller en als u later een 2 systeem of een webshopkoppeling wilt
aansluiten dan hoeft alleen de licentie aangepast te worden. Zie ook:
http://www.infokas.nl/installeren/infokasv3-kassasoftware-installeren-mysql.html
Op onze USB drive staat een MySql installatie, dit installatie bestand is geschikt voor Windows XP, 7 & 8 in 32 en 64
bit. Op een ‘schone’ pc (zonder eerdere MySql installatie) worden alle MySql onderdelen met één klik geïnstalleerd.
Controleer de systeem eisen en kies een systeem configuratie zie ook:
http://www.infokas.nl/installeren/infokasv3-kassasoftware-installeren-systeemeisen.html
Installatie via USB stick:
(Als het installatie menu niet start dan [USB:\diskmenu(.exe)] starten)
1 Selecteer de MySql link of start [USB:\MySql\install_mysql(.bat)]
2 Selecteer de InfokasV3 link of start [USB:\InfokasV3Setup.exe]
Installatie via Download:
1 Download de MySql software via www.mysql.com
(of selecteer bij het starten van het InfokasV3 programma de Access/MDB database)
2 Download en installeer de InfokasV3 software via www.download.infobits.nl
Vervolg installatie:
3 Start het InfokasV3 programma
4 Selecteer zonodig de Access/MDB of MySql database
5 Start Menu-Update en selecteer alle beschikbare updates
Proberen:
Na het installeren van de software staan er een aantal demo artikelen in de (Access) database. Gebruik deze
testartikelen om de voorbeelden en de stap-voor-stap uitleg in de handleiding door te nemen.
In de map c:\infobits\infokasv3\import staan ook een aantal voorbeeld bestanden voor het zelf importeren van adres
en artikellijsten.
Na de testperiode kunt u alle verkopen (en optioneel ook alle artikelen) wissen met een speciale code die tegelijk met
uw licentie code ontvangt.
Licentie aanvragen:
Ga naar Instellingen
Variabelen (inlog = #B1)
Wijzig Naam, Adres, Plaats en Email
(U kunt ook alvast Tel, Fax etc. wijzigen maar deze variabelen staan los van het licentienummer)
Zie ook www.infokas.nl
installeren
licentie aanvragen

Klik nu op de knop Licentie om de licentieaanvraag op het scherm te tonen.

In het volgende scherm nogmaals uw Naam, Adres en Email gegevens controleren.

Licentienummer:
Als u nog geen licentie heeft dan in het pull-down menu het type licentie selecteren dat u wilt aanschaffen.
Als u al een licentie gekocht heeft dan in het veld [Licentie nr.] uw code of in het veld [Factuur nr.] uw factuurnummer
of het order nummer van de webshop ingeven, u hoeft dan niet een licentie type te selecteren.
Dealer:
Als u uw licentie via een dealer heeft aangeschaft dan in het veld [Licentie nr.] uw code en in het veld [Factuur nr.] de
gegevens die u van uw dealer heeft ontvangen invoeren.
Laten installeren:
U kunt de software ook door ons of een van onze dealers laten installeren*. Op verzoek kan het programma als een
e
netwerkversie geïnstalleerd worden zodat u later een 2 kassa, kantoor of magazijn systeem kunt aansluiten. Mogelijke
werkzaamheden:
- importeren van adres en artikellijsten.
- inrichting omzetgroepen en merken,
- indelen klanten in kortingsgroepen en/of instellen spaarsysteem,
- instellen / uitleg van artikel / verkoop / korting prijzen en voorraad beheer.
- lay-out van de kassabon, factuur, pakbon en/of offerte aanpassen
- coupon lay-out instellen / aanpassen
- im/export van een webshop (osCommerce) instellen
- typesjabloon voor kleding / motief / kleur en maat tabellen instellen
* voor prijs en versie informatie download de prijslijst via www.download.infobits.nl
Vriendelijke groet,

Infobits Helpdesk

NL/BE klanten met service contract : (+31) 0591-714322
Support via e-mail of terugbel verzoek via de helpdesk knop zie:
www.help.infokas.nl - www.help.infokas.be
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