Installatie Rolls voor Windows
in een netwerkomgeving
In deze handleiding wordt u stap voor stap geholpen bij de
installatie van Rolls in een netwerkomgeving. Volg
onderstaand stappenplan om Rolls succesvol te installeren.
Voor deze installatieprocedure is het niet noodzakelijk dat u
plaatsneemt aan de server. U kunt deze installatie ook
uitvoeren vanaf een werkstation.
Wilt u Rolls op een afzonderlijke pc installeren raadpleeg dan het document: “Installatie Rolls voor
Windows in een standalone-omgeving”.
Stap 1: Plaatst de Setup op de server t.b.v. de werkstations.
a) Download Rolls door op de snelkoppeling in uw e-mail te klikken.
b) Open het bestand na het downloaden. Windows 10 kan een beveiligingswaarschuwing
geven. Klik in dit geval op ‘meer informatie’ en vervolgens op ‘toch uitvoeren’. Zie
onderstaand screenshot:

c) Er wordt nu gevraagd om het installatiebestand uit te pakken. U kunt naar eigen wens een
map kiezen, of de standaard locatie kiezen. Klik op ‘uitpakken’.
d) Zodra het programma klaar is met uitpakken, kunt u de aangemaakt map openen. Open
vervolgens ‘setup.exe’ in de map ‘cd’.

e) Kies in het scherm dat opent voor ‘Netwerk’ en klik op ‘Volgende’.

f)

Vul in het volgende scherm de licentiegegevens in. U heeft deze via e-mail ontvangen.

g) Kies een centrale map op uw server. Hierna worden de benodigde bestanden op uw server
geplaatst.
h) In het laatste scherm wordt de locatie getoond waar vandaan u de werkstations kunt
installeren. U kunt deze locatie naar het klembord kopiëren om deze bijvoorbeeld in een email te plakken die u vervolgens naar de werkstations verzendt. Tijdens het installeren op de
werkstations heeft u het licentiedocument niet meer nodig.
Stap 2: Plaatst Rolls op de werkstations.
a) Start Setup.exe die via de netwerk-setup (zie stap 1) op uw server is geplaatst.
b) Kies de soort installatie.
In de meeste gevallen zult u nu kiezen voor ‘Werkstation’.
Hierbij wordt Rolls lokaal op uw pc geïnstalleerd. De werkmap is de map op de server. Slechts
één werkstation haalt de updates op en alle andere werkstations worden automatisch up-todate gebracht als Rolls daarop wordt gestart.
Heeft u een laptop die soms mee gaat naar uw relatie en soms deel uitmaakt van het
netwerk op kantoor dan kiest u voor ‘Laptop’. Hierbij wordt ook een lokale werkmap
aangelegd en krijgt u bij het opstarten van Rolls de keuze voorgelegd met welke werkmap u
wilt werken. Wilt u later deze twee werkmappen synchroniseren dan is hun locatie dus ook al
bekend. De updates worden automatisch verwerkt als de laptop deel uitmaakt van het
netwerk.
Heeft u een werkstation of laptop die de werkmap op de server niet mag/gaat gebruiken,
dan kiest u voor ‘Standalone’. Tijdens de installatie wordt dan een lokale werkmap
aangelegd. Deze pc moet de updates zelf ophalen via internet.

c) Lees voor u verder gaat de gebruiksrechtovereenkomst aandachtig door.
d) Hierna wordt Rolls geïnstalleerd. Na installatie staat op het bureaublad een snelkoppeling

naar Rolls.
en
naar het Rolls-updateprogramma.
Tot slot dient u administrator rechten toe te kennen aan het Rolls programma. Indien deze rechten
niet toegekend worden, kan dit zorgen voor foutmeldingen bij het gebruik van Rolls. Het is derhalve
van groot belang onderstaande stappen uit te voeren, alvorens u Rolls gaat gebruiken. Onderstaande
stappen zijn niet van toepassing indien u gebruik gaat maken van Rolls via een Terminal Server.
e) Klik op uw bureaublad met de rechtermuis op de Rolls snelkoppeling, en klik op
‘eigenschappen’.
f) Open het tabblad ‘compatibiliteit’ en vink ‘Dit programma als Administrator uitvoeren’ aan.
g) Doe bovenstaande twee stappen ook bij de Rolls Update snelkoppeling.
h) Herhaal stap 2 voor de overige werkstations.

i)
j)

Start voor het eerste gebruik ‘Rolls Update’ op en werk Rolls bij, zodat u over de nieuwste
data beschikt.
Als u Rolls de 1e keer start ziet u tekstballonnen met een korte uitleg per scherm.

