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Installatie Compad Store Automation
Het installeren van de Compad software is relatief eenvoudig en verloopt middels een standaard
procedure:
1. Download het installatie programma via
www.compad.eu/download/storeautomation_setup.exe
2. Start het installatie programma en volg de instructies op het scherm

Mogelijke valkuil bij de installatie procedure is de bestandslocatie.
Het installatie programma kan ook gebruikt worden voor het installeren van een
update. Standaard programma locatie is c:\program files\compad\store automation\.
Bij het installeren van een update is het van belang dat de programma locatie
overeenkomt met de daadwerkelijke programma locatie van de voorgaande versie.
Letters zijn in elkaar gedrukt
In sommige gevallen afhankelijk van de configuratie van uw besturingssysteem kan het voorkomen
dat de letters van bepaalde invoervakken in elkaar zijn gedrukt, zoals hieronder wordt weergegeven.

Oplossing Windows XP
Het bovengenoemde probleem kunt u oplossen door het ClearType lettertype uit te schakelen. In
Windows XP schakelt u de ClearType lettertype uit door het volgen van de onderstaande procedure:
ClearType uitschakelen
1. Plaats de muis op het bureaublad en klik op de rechtermuisknop om het snelmenu te
activeren.
2. Selecteer in het snelmenu de optie Eigenschappen en klik op de linkermuisknop om uw keuze
te bevestigen.
3. Klik op het tabblad Vormgeving
4. Klik op de opdrachtknop Effecten
5. Schakel de optie Randen van letters vloeiend op het scherm weergeven uit.
6. Klik op de opdrachtknop Ok om de wijziging op te slaan.
7. Klik nogmaals op de opdrachtknop Ok om het venster Instellingen voor vormgeving te
sluiten.
Oplossing Windows Vista
Het bovengenoemde probleem kunt u oplossen door het ClearType lettertype uit te schakelen. In
Windows Vista schakelt u de ClearType lettertype uit door het volgen van de onderstaande procedure:
ClearType uitschakelen
1. Plaats de muis op het bureaublad en klik op de rechtermuisknop om het snelmenu te
activeren.
2. Selecteer in het snelmenu de optie Aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik op de
linkermuisknop om uw keuze te bevestigen.
1. Klik op de optie Kleur en vormgeving van vensters
3. In het venster Kleur en vormgeving van vensters klikt u op de optie Eigenschappen van
klassieke vormgeving openen voor meer opties
2. Klik op de opdrachtknop Effecten
4. Schakel de optie Randen van letters vloeiend op het scherm weergeven uit.
5. Klik op de opdrachtknop Ok om de wijziging op te slaan.
6. Klik nogmaals op de opdrachtknop Ok om het venster Instellingen voor vormgeving te
sluiten.
8. Sluit alle overbodige vensters.
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Directory structuur
Map
C:\program files\Compad\Store Automation\

Omschrijving
Standaard programma locatie

Bin
Data
Data\Layout
Help
Export
Import
Import\auto
System
System\Layout

Programma onderdelen
Standaard gegevenslocatie
Standaard bestandslocatie gebruikerslayout
Help bestanden
Map t.b.v. export bestanden
Map. t.b.v. import bestanden
Map t.b.v automatisch import
Systeem gegevens bestanden
Standaard layouts

Configuratie bestanden
Configuratie bestanden (.ini) bevatten voor de software relevante instellingen. Alle Compad
producten maken gebruik van twee configuratie bestanden, te weten:


Lokaal configuratie bestand. Csa.ini in de bin folder. Standaard locatie c:\program
files\compad\store automation\bin\csa.ini. Heeft als doel het opslaan van de algemene
programma instellingen zoals de taal en de verwijzing naar de bestandslocatie van de
gegevensbestanden.

[Program]
Program name=Compad Store Automation
[File Location]
Data Path=P:\csa\Data\
Program Path=P:\csa\bin\



Administratie configuratie bestand. Standaard locatie csa.ini in de data folder. Bevat alle
instellingen t.b.v. de gegevens

User Account Control (UAC)
Nieuw in Windows Vista en Windows 7 is de User Account Control (of te wel gebruikers beheer).
Wanneer deze is ingeschakeld dan er standaard niet op de c-schijf gegevens worden. Wanneer een
computerprogramma (zoals Compad Store Automation) toch wil schrijven op de c-schijf dan wordt
deze bestanden opgeslagen in de Virtual Store.

De Virtual store is afhankelijk van de gebruiker die is aangemeld en treft u aan op de volgende locatie:
C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Local\VirtualStore\Program files\Compad\Store
Automation\Data.

Op zich hoeft het gebruik van de UAC niet direct tot problemen te leiden. Alleen de wanneer de
computer door verschillende personen wordt gebruikt dan zijn de gegevens niet voor iedereen
beschikbaar.
Oplossingen hiervoor zijn:
1. Software op een andere schijf installeren
2. UAC uitschakelen

Uitschakelen User Account Control
Klik op de start knop (de ronde knop met het windows logo in de linker onderhoek).
1.

Klik op de menu optie Controle paneel (Control Panel).

2.

Kies indien nodig voor de sectie Controle paneel Home (Control Panel Home)

3.

Kies voor de optie Gebruikersbeheer en Familie veiligigheid (User Account and Family Safety)

4.

Kies voor de optie Gebruikersbeheer (User control)

5.

Kies voor de optie Gebruikersbeheer in of uitschakelen (Turn User Control on or off)

6.

Door het verwijderen van het vinkje in de optie Gebruik gebruiksbeheer (UAC) om u te helpen bij
het beveiligen van uw computer (Use User Account Control (UCA) to help protect your
computer)

7.

Klik op de opdrachtknop Ok

8.

Sluit alle vensters

Wanneer u de gebruikersbeheer (UAC) uitschakeld of de software als administrator (beheerder)
uitvoert dan geeft u het besturingssysteem Windows Vista expliciet toestemming om de gegevens
in de folder c:\program files\ op te slaan!

Import Auto folder
In de import auto folder kunnen verschillende bestanden worden geplaatst. De Compad software krijgt
van het besturingssysteem een melding wanneer er zich wijzigingen voordoen in deze folder. Daarna
zal de Compad software deze Import / Auto folder gaan controleren. Aan de hand van de
bestandsnaam kan Compad Store Automation bestanden herkennen en automatisch importeren.
Bestandsnaam
Report.exp
Data.exp
Compad.exp

Omschrijving
Omzetrapportage vanuit Vectron Commander
Kassaprogramma vanuit Vectron Commander
Kassaprogramma en omzetrapportage vanuit
VCOM.

Article.xml
Actionprice.xml
Customer.xml
Department.xml
Maingroup1.xml

Artikel bestand in xml
Reclames
Klanten in xml formaat
Artikelgroepen in xml
Hoofdgroep 1 in xml formata

Customer.csv
Customer_cura.csv
Customer_charim.csv

Klanten in csv formaat
Klanten in csv formaat uit cura
Klanten in csv formaat uit charim

Export: Typeinformatie

Bestanden die voldoen aan één van de genoemde bestandsnamen worden door de software
automatisch ingelezen en verwerkt. Dat betekend in sommige gevallen dat de gegevens ook direct
doorgestuurd worden naar VCOM.
Vectron Commander instellen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

Ga in Vectron Commander naar Configuratie | Parameters
Klik op de tabblad Algemeen
Kies bij de keuzelijst Automatisch exporteren na lezen op Ja
Klik op het tabblad Export
Klik op het tabblad Export programma
Geef bij het invoerveld bestandsnaam de naam van het export bestand op t.b.v. het
kassaprogramma. Advies : c:\vectron\vcom6\data.exp
Klik op de tabblad Export 1
Geef bij het invoerveld bestandsnaam de naam van het export bestand op t.b.v. het
omzetrapportage. Advies : c:\program files\compad\store automation\import\auto\report.exp
Schakel de optie Alleen Z-lezing in
Export modus programma niet gebruiken!! Omdat VCOM dan voor iedere kassa het
volledige programma gaat mee sturen en het importeren dus langer gaat duren!!
Klik op de opdrachtknop Ok om de instellingen op te slaan.

Kassaprogramma beschikbaar stellen
Om het kassaprogramma van uit Vectron beschikbaar te stellen aan Compad dient u de volgende
werkwijze te volgen:
1. Ga naar Bestand | Export | Kassaprogramma
2. Markeer alle kassa’s
3. Klik op de opdrachtknop Ok

Ophalen kassarapportage
1. Ga in Compad Store Automation naar Kassa | Communicatie

2. Markeer de optie Ontvangen - Kassaprogramma
3. Klik op de opdrachtknop Ok om de gegevens te importeren.

