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Ons kenmerk: Elcom
(de)installatie-aanwijzingen

U kunt Elcom installeren volgens de handleiding die is bijgevoegd bij de CD.
Mogelijke Software-updates kunt u downloaden via www.hager.nl, onder Downloads >
Software > Verdelers.
Mochten er problemen optreden met het installeren van een update en moet Elcom
gedeïnstalleerd worden, verricht dan de onderstaande handelingen. Bij het opnieuw installeren
van de software dient u uw gebruikersnaam en serienummer bij de hand te hebben.
1. Stel uw projecten veilig door deze te kopiëren naar een andere map (vanuit de Verkenner).
2. Kopiëer ook het bestand c:\hager\elcom\data\admin.udb naar een andere map (o.a. de
kortingen staan in dit bestand)
3. Deïnstalleer Hager Tehalit 4.0:
a. Kies in het Start-menu Configuratiescherm
b. Dubbelklik op Software
c. Kies in de lijst Hager Tehalit 4.0
d. Klik op Verwijderen en volg de stappen op het scherm
4. Verwijder vanuit de Verkenner de map c:\Hager (hele map)
5. Verwijder alle vermeldingen van Elcom uit de registry:
a. Kies in het Start-menu Uitvoeren
b. Voer in het venster Openen regedit in
c. Klik op Deze Computer
d. Kies in het menu Bewerken de optie Zoeken
e. Voer in het zoekveld elcom in
f. Klik op Volgende zoeken
g. Druk op de Delete-toets van uw toetsenbord
h. Druk op F3-toets om verder te zoeken
i. Druk bij elke vermelding van Elcom op de Delete-toets
j. Herhaal dit tot Elcom geheel is verwijderd
Vervolgens kan Elcom geheel opnieuw geïnstalleerd worden. Tijdens het installeren wordt uw
gebruikersnaam en serienummer gevraagd in te vullen. Na installatie kopieert u het bestand
admin.udb naar de map c:\hager\elcom\data, zodat uw kortingen goed worden ingesteld.
Veel succes met en plezier van de software Elcom!
Met vriendelijke groeten,
Hager Tehalit
Het Elcom-team
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