A. EERSTE OPSTART: Activering Registratiecode
Om voor marIntegraal8 alle functies actief te maken, dient uw persoonlijk registratienummer binnen
het servicecontract ingebracht te worden. De code ontvangt U bij de aankoop en bij hernieuwing
jaarlijks contract.
Sommige Windows 7 en Windows VISTA SP1 installaties laten echter niet toe om zomaar alle
gebruikers rechtstreeks in de programma inhoudsopgave te laten schrijven.
U dient in dat geval dan ook de snelkoppeling voor marIntegraal8 te starten in Administrator Modus:
Voor marIntegraal 8, beweeg de muispijl over het ladenkast icoontje op uw bureaublad met
ondertitel marIntegraal 8.
Klik de rechtermuisknop en er verschijnt een menu, kies onderaan Eigenschappen en een venster
zoals hierna verschijnt

Klik op het tabblad Compatibiliteit bovenaan

Onderaan bevoegdheidsniveau, ‘Dit programma als Administrator uitvoeren’ AANKRUISEN en
onmiddellijk op de knop uiterst rechts onderaan Toepassen KLIKKEN. Wanneer U marIntegraal nu
opent, zal U zonder foutmeldingen de registratiesleutel kunnen bewaren. Na activering kan U indien
gewenst het bevoegdheidsniveau terug UITVINKEN en afsluiten door onderaan OK te klikken.

B. VOOR ELKE NIEUWE PC: Systeem DSN met als naam RVDSN aanmaken

Op elke nieuwe Pc waarop U marIntegraal8 wenst te gebruiken, dient U na installatie van
marIntegraal8 een ODBC systeem DSN die verwijst naar gebruikersdatabase marDSN.mdb in te
stellen. Om compatibiliteitsredenen met alle versies van Windows bij voorkeur uitsluitend binnen
marIntegraal 8 a.u.b. !!

STAP 1: Tabblad Systeem DSN selecteren en knop ‘toevoegen’ aanklikken

STAP 2: Access driver selecteren (*.mdb, *.acodb) en druk de knop Voltooien

STAP 3: Geef als naam gegevensbron RVDSN en druk de knop Selecteren (onder Database)

STAP 3b:
voor marIntegraal 81 in Program Files (x86)/marIntegraal 4DNN/marIntegraal8 marDSN.mdb
zoeken en selecteren

Duidt het bestand marDSN.mdb aan voor marIntegraal8!
Alle vensters vervolgens bevestigen door op OK te klikken (3 vensters = 3 keer OK)
Bestaande gebruikers zullen opmerken dat marDSN.mdb in de plaats komt van marIntegraal.mdb
Indien U dat wenst kan U desnoods marIntegraal.mdb hernoemen tot marDSN.mdb en manueel een
extra tekstveld NationalNumber (11 tekens lang) toevoegen in de access database. Zonder dit extra
veld zal marIntegraal8 niet goed functioneren!

Indien U de nieuwe functies binnen marIntegraal 8 en hoger wenst te gebruiken dient U uiteraard de
AANBEVOLEN instellingen te gebruiken… Raadpleeg de firewall handleidingen van de anti virus
sytemen door U gekozen!

