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Installatiehandleiding Fiscaalbox Software
Om de fiscaalboxsoftware (opnieuw) te installeren kunt U de software downloaden via
www.transscope.nl onder het hoofdstuk ‘Servicedesk’, ‘Fiscaalbox Hulp’, ‘Software downloaden’.
Ga als eerste even na of U een 32-bits of een 64-bits besturingssysteem gebruikt.
Dit is het gemakkelijkste te doen door in het startmenu met de rechtermuisknop te klikken op
‘Computer’ of ‘Deze Computer’ en te kiezen voor eigenschappen. In het volgende venster ziet U onder
andere wat details over het besturingssysteem, alsmede de indicatie of het hier een 32-bits of 64-bits
besturingssysteem betreft.
Na het downloaden en installeren van de software zijn op uw bureaublad twee pictogrammen
toegevoegd. Eén genaamd Fim en één met de naam Fiscaalbox.

1 Het controleren/aanpassen van de database-verwijzing.
Open Windows-verkenner en ga naar de map
C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE in geval van een 64-bits
besturingssysteem, of de map C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE als er sprake is
van een 32-bits besturingssyteem.
In het rechtergedeelte van dit scherm staat onder andere bdeadmin.exe
Dubbelklik hierop en U ziet het volgende:

Selecteer in eerste instantie het tabblad ‘Databases, en klik op ‘Fiscaalbox’.
Klik nu in het rechtergedeelte op PATH
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Klik op het blokje met de drie puntjes aan het einde van de regel.
Verander het pad hier naar C:\Program Files(x86)\Fiscaalbox\Data voor een 64-bits versie, en
verander het pad naar C:\Program Files\Fiscaalbox\Data voor een 32-bits installatie.

En klik op OK
Doe hetzelfde met het tabblad ‘Configuration, Native, PARADOX’.
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Sluit dit venster.

Kies hier Ja of Yes
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2 Dubbelklik op het pictogram ‘Fiscaalbox’ op het bureaublad.
U krijgt:

Ga naar Bestand, Instellingen. U ziet dan:
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Controleer hier de paden. De witte regels zijn aan te passen door de regel te selecteren en het pad te
veranderen. De grijze regels zijn te wijzigen door één grijze regel aan te klikken met de rechtermuisknop en te kiezen voor ‘wijzigen’.
Voor 32-bits gebruikers moet het pad eruit zien als: C:\Program Files\Fiscaalbox\...... en voor 64-bits
gebruikers is dit: C:\Program Files (x86)\Fiscaalbox\........
U krijgt dan:
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3 Voor Windows Vista en Windows 7 gebruikers: controleer de rechten op de map Fiscaalbox.
Open Windows verkenner en ga naar de map waarin de Fiscaalboxsoftware is geïnstalleerd.
Klik met de rechtermuisknop op de map ‘Fiscaalbox’ en kies voor ‘eigenschappen’.
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U krijgt dan het volgende venster
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Hier klikt U op ‘Bewerken’.
Vervolgens klikt U in het volgende venster in de bovenste helft éénmaal op ‘Gebruikers’ of ‘Users’.
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En in de onderste helft vinkt U het vakje ‘Toestaan’ achter ‘Volledig beheer’aan.

Vervolgens klikt U op ‘OK’.
De software is nu volledig en correct geïnstalleerd.

-

Voor diegenen die gebruik maken van een registratie op straatnaamniveau: vergeet niet om
deze ook op deze pc te laten activeren.
Als deze installatie geschiedde n.a.v. een verhuizing van de software, een nieuwe pc of iets
soortgelijks, en U wilt uw huidige ritgegevens meenemen, dan dient U van de oude installatie
de map …..\Fiscaalbox\Data en de map …..\Fiscaalbox\bindata over te zetten naar deze
installatie.
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