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Inleiding 
In dit document wordt beschreven hoe u  gebruik kunt maken van Startparameters.Startparameters 

zij instructies die u met de software kunt meegeven om vanuit de software bepaalde opdrachten aan 

de software mee te geven die uitgevoerd dienen te worden. Of juist niet. 

Hierbij moet u denken aan: 

 Het uitschakelen van de update controle 

 Het uitschakelen van de backup of 

 Het starten van de software op de achtergrond 

Startparameter op nemen in de snelkoppeling 
U kunt bijvoorbeeld de startparameter opnemen in de snelkoppeling door het volgen van de 

onderstaande procedure: 

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 Doel het 

te starten programma. Bij de standaard installatie is dat “c:\program files\Compad\store 

automation\bin\csa.exe”  

5. Om de startparameter bijvoorbeeld /SILENSEMODE=VCOM toe te voegen gaat u achter het 

tweede dubbele aanhaalteken staan 

6. Druk op de spatiebalk om en geef dan de startparameter op 

7. Het resultaat is dan “c:\program files\Compad\store automation\bin\csa.exe” 

/SILENCEMODE=VCOM 

 

Let op: 

 Tussen het laatste dubbelaanhaalteken en de slash (/) staat een spatie 

 Tussen de slash (/) en de startparameter staan geen spatie 



Compad Store Automation – Startparameters 

Compad Store Automation – Startparameters 
Document versie : 1.0 
Document datum : 18 december 2012 
 

 De startparameter is in hoofdletters 

Beschikbare startparameters 
De volgende startparameters zijn beschikbaar: 

Startparameter Toelichting 

/NOBACKUP Geen backup 
/NOLIVEUPDATE Geen controle op updates 
/SILENCEMODE=VCOM Programma wordt gestart op de achtergrond 

alsof het vanuit Vectron Commander is gestart. 

 

 


