Wat te doen om de oude versie van GDPro beschikbaar te hebben mocht de te
installeren upgrade niet voldoen.
Als een upgrade uitgepakt (en geïnstalleerd) wordt dan wordt de voorgaande versie overschreven en
is niet meer beschikbaar voor gebruik. Eén van de manieren om dit te omzeilen is de volgende. Maak
vóórdat de upgrade uitgepakt (en geïnstalleerd) wordt eerst met de Verkenner een “kopie van
gensdatapro.exe” en zet hierbij in de naam tevens het versienummer.
Dat gaat op de volgende manier, daarbij van uitgaande dat alles volgens de standaard manier
geïnstalleerd is.
Ga m.b.v. de Verkenner naar de map Program files.

Selecteer (klik) daarbinnen op de map GensdataPro

Start (dubbelklik) dan gensdatapro.exe (toepassing) en kijk tijdens het opstarten welke versie het is
(bv. 249L)

Als dat niet goed gaat kunt u na het openen van het programma via Help – Over GensdataPro ook
achter het versienummer komen

Op de blauwe bovenbalk staat het versienummer (249L)

Sluit daarna het programma op de bekende manier (rode kruis).
Selecteer (klik) daarna gensdatapro.exe opnieuw,”

klik rechts en kies dan “Kopiëren”
Selecteer (klik) daarna weer de map GensdataPro.

Klik rechts en kies dan “Plakken”. In de rechterkolom is nu het bestand “kopie van gensdatapro.exe”
gekomen.

Selecteer dit, klik rechts en kies nu “Naam wijzigen”.
Voeg nu VOOR de punt en exe (gensdatapro .exe) het betreffende versienummer in
(gensdatapro249L .exe)

Open hierna (dubbelklik) dit bestand (kopie van gensdatapro249L.exe) en hierbij wordt het
bijbehorende initialisatiebestand (configuratie instellingen) aangemaakt.
Nu kan met een gerust hart een upgrade uitgepakt en geïnstalleerd worden.
Als dit niet bevalt dan moet het “kopie van gensdatapro249L.exe” bestand geopend worden door
dubbelklikken. Eventueel kan nog een snelkoppeling gemaakt worden (via selecteren, klik rechts –
Snelkoppeling maken).
Op deze manier heb ik voor heel veel oude versies een op te starten bestand gemaakt en kan ik dus
een oude versie demonstreren.
Ik hoop dat bovenbeschreven methode door iedereen, die dit wil, te volgen is. Anders: een keer op
een zittingsdag in Weesp een collega aanschieten of een afdelingsvergadering in Alkmaar bezoeken
en mij het persoonlijk laten demonstreren.
Suuuk6,
Aad Biesbroek, Oudkarspel

