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1 Software downloaden
Om gebruik te kunnen maken van pCon.update dient u eerst de software module pCon.update
DataClient te downloaden. Deze kunt downloaden en installeren via de applicaties pagina op
pCon.login. Ga vervolgens naar het tabblad Computer& Notebook. Klik op Geen pCon.update
geïnstalleerd?.

Om de pCon.update DataClient te downloaden en installeren, klik op de button DataClient.

Wanneer de Module DataClient klaar is met downloaden, bevindt zich een zip-bestand in de
opgegeven directory. Gelieve het zip bestand uit te pakken. In het uitgepakte bestand bevindt zich
een setup bestand. Klik op de setup voor het installeren van pCon.update DataClient.
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2 Software installeren
Na het downloaden en installeren bevindt zich op het bureaublad een snelkoppeling voor pCon.update
DataClient. Dubbelklik op deze snelkoppeling om pCon.update te starten.

Selecteer “Eigenschappen” en klik op “Volgende”.
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Selecteer de subcategorie “Server” onder Netwerk en klik op “OK”.

Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Het server adres moet zijn zoals hieronder in het
voorbeeld wordt weer gegeven. Vink “wachtwoord opslaan” aan. Bevestig de gegevens door
op “OK” te klikken.
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Selecteer “Schema updates” en klik op “Volgende”.

Onder “Schema updates” kunt u kiezen of u de updates handmatig uitvoert (afbeelding A) of
automatisch (afbeelding B) laat uitvoeren. Wanneer u uw keuze geselecteerd heeft klikt u op
“Accepteren”.

Afbeelding A
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Afbeelding B
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3 pCon.update
Klik op “Volgende” om het update proces te starten.

Indien het systeem nog niet over OFML beschikt krijgt u de vraag in welke directory u deze wilt
opslaan. Houdt u de volgende directory aan (deze staat al voor u ingevoerd): C:\EasternGraphics
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Een lijst met Relevante applicaties wordt weergegeven

Het kan zijn dat sommige applicaties nog geopend zijn, u krijgt onderstaande melding. Is dit het geval,
sluit u dan eerst de applicaties af. Vervolgens gaat u terug naar het venster “Relevante applicaties” (klik
op “Terug” en daarna op “Volgende”, U ziet dan weer het venster zoals hierboven). Klik vervolgens op
“Volgende”.
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Nu wordt de database op uw systeem vergeleken met de server van EasternGraphics. Nadat de
controle is voltooid geeft het systeem aan welke bibliotheken en software beschikbaar zijn.

Vink uw keuze(s) aan en klik op “Installeren”.
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Ter Info
Voor informatie klikt u op het volgende icoon:

Klik op afsluiten om de informatie af te sluiten.

Nadat u op “Installeren” heeft geklikt, worden de bibliotheken gedownload (Stap 1 van 3). Deze
worden gecheckt (stap 2 van 3) en vervolgens geïnstalleerd (stap 3 van 3).
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Wanneer de installatie is voltooid klikt u op “Eindigen”.

pCon.update is klaar voor gebruik. Succes!

Houdt u er rekening mee dat:
o

o

De pCon.login-toegangsgegevens van de beheerder die zich bij pCon.update aangemeld heeft,
na de registratie ook geldig zijn voor pCon.update. Dit geld voor de pCon.update Website, de
pCon.update DataClient en de pCon.update DataPool.
Na de eerste registratie kunnen alle leden van uw organisatie inloggen bij pCon.update met
hun toegangsgegevens voor pCon.login. De pCon.update-website is alleen toegankelijk voor
beheerders. DataClient en DataPool zijn toegankelijk voor beheerders en standaardgebruikers.

Hebt u nog vragen over pCon.login?
In de FAQ’s onder https://login.pcon-solutions.com/doc/faq/pcon_login_faq.nl.html vindt u meer
informatie.
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Alle rechten voorbehouden
© 2019 EasternGraphics Benelux B.V. Alle rechten voorbehouden
De in deze documentatie gebruikte namen kunnen handelsmerken of coöperatieve handelsmerken van
de eigenaar zijn, en dienen als zodanig te worden beschouwd. Alle rechten zijn voorbehouden door
EasternGraphics Benelux B.V. Het aanpassen of uitbreiden van deze documentatie zonder schriftelijke
goedkeuring van de copyrighthouder, is niet toegestaan. Verspreiden van deze documentatie of een
deel van deze documentatie op papier (bijv. als boek) of digitaal voor commerciële doeleinden zonder
schriftelijke goedkeuring van de copyrighthouder is niet toegestaan.
EasternGraphics Benelux B.V. is niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van de inhoud,
voor zover gebreken hierin niet door grove nalatigheid of opzettelijk zijn veroorzaakt. Deze
documentatie of delen ervan mogen op ieder gewenst moment, zonder aankondiging worden
aangepast.
Alle namen of beschrijvingen opgenomen in deze handleiding kunnen de handelsmerken zijn van de
desbetreffende auteursrechthebbende en als zodanig wettelijk beschermd zijn. Het feit dat dergelijke
handelsmerken in deze handleiding voorkomen geeft niemand het recht om aan te nemen dat deze
door iedereen vrij te gebruiken zijn.
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