Update gaat als volgt:
Stap 1.
Ga naar onze website: www.tfc-services.nl en klik op downloads.

Stap 2.
Klik op deze pagina op “download updates”. en vervolgens op update TFC-software.
N.B. Update bedrijfsmonitor is alleen voor KBO of Benchmark deelnemers. Wanneer de
bedrijfsmonitor moeten worden geüpdatet dan krijgen de klanten een aparte mail gezonden.

Stap 3. Update uitvoeren
Indien u TFC-Software nog geactiveerd heeft staan moet u deze eerst afsluiten want anders zal
de update mislukken en krijgt u een foutmelding.
Kies voor 'Uitvoeren' of 'Openen', dus nooit voor 'Opslaan'
De update wordt opgehaald. Dit kan even duren, afhankelijk van de snelheid van uw verbinding

NB. Wanneer u Firefox als browser heeft dan kunt u niet anders kiezen dan voor opslaan. Firefox
zal dan na downloaden van het bestand een scherm openen waar u alsnog de update.exe kunt
uitvoeren.
Eventueel bij de melding: Kan de uitgever niet bevestigen, weer voor “Uitvoeren of Openen”
kiezen

▼

Stap 4.
Wanneer de update is gedownload krijgt u het volgende scherm te zien.

Klik op unzip en alles goed is verlopen ziet u in het kleine scherm 13 file(s) unzipped succesfully.
klik op OK en sluit het scherm af.
Stap 5.
De update is nu gedownload maar moet nog wel in het programma worden geactiveerd. Start
TFC-Software vanaf uw bureaublad en ga linksboven naar “Systeem”.

Klik vervolgens op update tabellen en in het volgende scherm klikt u op “start”.

▼

In het volgende scherm klikt u op “oke”

Daarna wordt u gevraagd of u alle bedrijven wilt updaten, u kiest dan voor “Nee”. Als alles goed is
verlopen dan krijgt u een scherm met “Finish”. U kunt dan het scherm afsluiten. Sluit daarna TFC-

Software af en start het vervolgens weer op. Nu zijn de wijzigingen doorgevoerd en heeft u de
meest recente versie van TFC-Software.
NB. In uitzonderlijke gevallen moet u ook een “update tabellen systeem” uitvoeren. LET op!!!
dit zal altijd apart in de mail worden aangegeven. Indien dit het geval is dan voert eerst de
“update licentie systeem” uit.

Klik op “starten update” en daarna op voltooid. Daarna moet u de TFC-Softwaremodule eerst
afsluiten en vervolgens weer opstarten. Indien u ook gevraagd wordt in de mail om een update
tabellen uit te voeren dan start u weer bij stap 5.
NB. Mocht een en ander niet lukken dan de helpdesk bellen op 06-10889635 of 06-51235588









Kies vervolgens bij de updates voor de link 'Laatste versie van de database'
Download de file en herhaal bovenstaande procedure
Nieuwe software en database is geïnstalleerd, de website kan afgesloten worden. Nu de
database nog aanpassen
Start de nieuwe software-module
Ga naar 'Systeem' (bovenin links in de menubalk) en kies daarna 'Update tabellen'

Klik op 'Ok', daarna weer op 'Ok' en dan op 'Start'





Bij de vraag 'Wilt u alle bedrijven updaten?' Klikt u op 'Nee'
Bij 'Finish!!' klikt u op 'Ok' en daarna op 'Afsluiten'
Einde update-procedure

