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Inleiding 
In dit document wordt beschreven hoe u de Licentie update van Compad Store Automation kunt 

installeren. Met deze relatief zeer kleine update kunt u de software licentie met één jaar verlengen 

zonder dat u volledige update van de software hoeft door te voeren. 

Het is belangrijk dat u de installatie van de nieuwste versie altijd goed voorbereid. Dat wil zeggen dat 

u vooraf: 

 Een backup maakt van uw huidige gegevens 

 De exacte programma locatie vaststelt waar u de software heeft geïnstalleerd. 

Voorbereiden 
Alvorens u Compad Store Automation (Licentie tool) gaat installeren over een bestaande installatie is 

het belangrijk dat u weet op welke locatie u Compad Store Automation heeft geïnstalleerd. Wanneer 

u Compad Store Automation op een andere locatie gaat installeren dan de oude versie, dan krijgt u 

dus twee verschillende installaties die onafhankelijk van elkaar werken. Omdat de nieuwe installatie 

dus geen informatie heeft over de versie die u eerder heeft geïnstalleerd zal de software een nieuwe 

bestandslocatie aanmaken en u vragen om opnieuw uw bedrijfsgegevens vast te leggen. 

In dit document is beschreven hoe u de exacte programma locatie van Compad Store Automation 

kunt vaststellen. 

1. Lokaliseer op het bureaublad van uw computer de snelkoppeling van Compad Store 

Automation en klik eenmaal op de snelkoppeling. 

2. Klik op de rechtermuisknop om het snelmenu te activeren 

3. Kies voor de menu optie Eigenschappen. 
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4. In het venster Eigenschappen van Compad Store Automation staat in het invoervak Beginnen 

in de programma locatie van Compad Store Automation.  

5. Druk net zo lang op de TAB toets totdat het invoervak Beginnen in geselecteerd is. De 

programma locatie is nu blauw gekleurd. 

6. Druk op de toetscombinatie CTRL-C om de programma locatie te kopiëren.  

7. Klik op de opdrachtknop Annuleren om het venster Eigenschappen van Compad Store 

Automation te sluiten 

8. Start nu de installatie van Compad Store Automation welke u kunt downloaden via 

www.compad.eu/download/licentietool_setup.exe 

9. Compad Store Automation wordt geïnstalleerd door een installatie programma. Tijdens het 

uitvoeren van het installatieproces wordt u door middel van een aantal stappen door het 

installatie proces geloosd. Druk op de opdrachtknop Volgende om de installatie procedure te 

starten 

http://www.compad.eu/download/licentietool_setup.exe
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10. In de tweede stap dient u aan te geven dat u instemt met de licentie bepalingen. In deze stap 

geeft u aan dat u instemt met de licentie voorwaarden en klik daarna op de opdrachtknop 

Volgende 

11. In de derde stap kunt u de doelmap van Compad Store Automation opgeven. In deze stap is 

het belangrijk dat u dezelfde map aangeeft als waar de oude versie is geïnstalleerd. Heeft u 

Compad Store Automation geïnstalleerd in de standaard doelmap c:\program 

files\compad\store automation\ dan hoeft u geen actie te onder nemen en kunt u de 

installatie procedure vervolgen door op de opdrachtknop Volgende te klikken en verder gaan 

met stap 14 van deze procedure 

 

Maar heeft u de software op een andere locatie geïnstalleerd dan de standaard doelmap dan 

moet u de programma locatie van de vorige versie instellen. Hiervoor klikt u op de Tab toets 

totdat het invoervak is geselecteerd. 

 

 
12.  Wanneer het invoervak installeer Compad Store Automation in is geselecteerd dan is het 

invoervak blauw gekleurd. U drukt dan op CTRL-V. De exacte bestandslocatie van de oude 

versie uit het eigenschappen venster is nu in het invoervak geplakt. 

13. Verwijder in het invoervak \bin\.  

14. Klik op de opdrachtknop Volgende om verder te gaan met de volgende stap in het 

installatieproces. 

15. Geef in het invoervak serienummer het serienummer in dat u van uw kassa/software 

leverancier heeft ontvangen om de software te installeren.  

16. Klik nu nogmaals tweemaal op de opdrachtknop Volgende om het installatie proces te 

starten 
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Licentie tool starten 
Na de installatie van de Compad Store Automation Licentie tool is er op uw bureaublad een nieuwe 

snelkoppeling aangemaakt met de naam Compad Licentie Tool. Door te dubbel klikken op deze 

snelkoppeling wordt de Licentie tool gestart. U kunt de licentie nu met de volgende handelingen 

verlengen: 

1. Start Compad Licentie Tool 

2. Klik op de opdrachtknop Ok om de licentie te verlengen 

3. U krijgt een melding dat de licentie is verlengt 

4. Klik op de opdrachtknop Sluiten om de licentie tool te sluiten 

5. Eventueel kunt u de snelkoppeling van de licentie tool verwijderen. Deze heeft u niet meer 

nodig. 

 


