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1. Inleiding
Bij de installatie van de Infine Software op een Terminal Server omgeving zijn meerdere
mogelijkheden.
Kies uit onderstaande opties uw omgeving.

Terminal server &
File server

Lees hoofdstuk 2 voor installatie en update instructie.

File server
Terminal server

Lees hoofdstuk 3 voor installatie en update instructie.

(1 of meer)
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2. Terminal server is tevens Fileserver
U maakt gebruik van een terminal server. Deze server is tevens uw fileserver.

2. 1 Eerste installatie
Infine Office Manager:
Wanneer uw terminal server tevens een fileserver is kunt u tijdens het installeren kiezen voor de
optie ‘Server’ installatie.
Rapport modules zoals Jaarrekening, Samensteldossier of Tussentijds Rapport:
Deze dient u te installeren als ‘Standaard’ installatie.

2. 2 Update installatie
Bij de update van een terminal server die tevens een fileserver is kunt u de stappen uit paragraaf
2.1 nogmaals herhalen.
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3. Terminal server(s) met afzonderlijke Fileserver
U maakt gebruik van een of meerdere terminal servers en u heeft uw data op een afzonderlijke
fysieke fileserver staan.

3. 1 Eerste installatie
Infine Office Manager:
Voer op de fileserver een ‘server’ installatie van Infine Office Manager uit. Vervolgens installeert u
op iedere terminal server een ‘werkstation installatie’ uit. De werkstation installatie laat u tijdens
de installatie verwijzen naar de server-installatie op de fileserver.
Rapportmodules:
Bij het installeren van een rapportmodule (zoals bijvoorbeeld Infine Jaarrekening) dient u op de
fileserver een ‘standaard installatie’ uit te voeren. Op de terminal servers(s) voert u vervolgens een
‘werkstation installatie’ uit. De werkstation installatie verwijst vervolgens naar de ‘standaard
installatie’ op de fileserver

3. 1 Update installatie
Infine Office Manager:
Een eventuele update hoeft u alleen maar te installeren op de fileserver. Vervolgens dient u op
iedere terminal server de Office Manager een keer als administrator te openen. Hierdoor wordt de
update die u op de fileserver heeft uitgevoerd, automatisch doorgevoerd op de betreffende
terminal server.
Rapportmodules:
Een eventuele update van een rapportmodule hoeft u alleen maar te installeren op de fileserver.
Op de terminal server hoeft u hier geen verdere actie op te ondernemen.
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