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Allereerst willen wij u feliciteren met uw pafin® gebruikerslicentie. Wij
streven ernaar om het werken met dit softwarepakket voor u tot een feest
te maken. Wij hopen dan ook van harte dat u dit als zodanig zult ervaren.
Deze beknopte installatie handleiding helpt u bij het installeren van de
programmatuur op uw computer.
Plaats de cd-rom in de daarvoor bestemde drive van uw computer. Het
installatieprogramma zal vervolgens automatisch starten.

Als het installatieprogramma niet automatisch start, klik dan op Start
/ Uitvoeren en selecteer het station waarin u de cd-rom heeft
geplaatst en dubbelklik op setup.exe

Als u pafin® installeert op een computer met het besturingssysteem
Microsoft Windows™ Vista, dan moet u toestemming geven om het
installatieprogramma uit te voeren.
Nadat u het installatieprogramma heeft gestart verschijnt het volgende
scherm. Vervolgens klikt u op Volgende.

Hierna verschijnt de licentieovereenkomst in beeld. Leest u deze goed.
Nadat u heeft aangegeven akkoord te zijn met deze licentieovereenkomst
kunt verder gaan met de installatieprocedure door op Volgende te klikken.

Vervolgens kunt aangeven in welke map u pafin® wilt installeren. Standaard
is dit C:\Pafin2. U kunt dit installatiepad naar wens aanpassen. Dan klikt u
weer op “Volgende”. U heeft dan de mogelijkheid om een snelkoppeling
naar pafin® op uw bureaublad te plaatsen en een voorbeeldadministratie te
installeren.

De voorbeeldadministratie (bedrijfsnummer 999) betreft een fictieve
groothandel in cosmetische producten. In de voorbeeld administratie
kunt u ideeën op doen en vrijblijvend fictieve boekingen uitvoeren.

Na uw keuzes te hebben gemaakt klikt u weer op Volgende. U ziet dan een
overzicht van de doellocatie en de gekozen opties. Vervolgens klikt u op
Installeren. De programmatuur wordt op uw computer geïnstalleerd. Als dit
succesvol is gebeurt verschijnt het volgende scherm.

Klik nu op Voltooien en pafin® zal automatisch worden uitgevoerd. De eerste
keer dat u pafin® start zult u worden gevraagd u licentiegegevens in te
voeren.
Het licentie invoerscherm verschijnt automatisch. Het is belangrijk dat u de
gegevens nauwkeurig van uw licentieformulier overneemt. Let daarbij op
hoofd en kleine letters.

Als u alle gegevens correct heeft ingevoerd zal de knop OK actief worden.
Nadat u op OK heeft geklikt zal het aanmeldingscherm verschijnen. Via het

aanmeldingsscherm krijgt u toegang tot de applicatie. In pafin® is een
standaard gebruiker opgenomen met de gebruikerscode: pafin en het
wachtwoord: welkom. U kunt deze nu beide invoeren.

In de gebruikershandleiding vindt u meer informatie over het
aanmaken van gebruikers en het toekennen van bevoegdheden.

Tevens bepaald u in het aanmeldingsscherm de boekingsdatum waarmee u
wilt gaan boeken. Nadat u op OK heeft geklikt heeft u toegang tot de
applicatie. De voorbeeld administratie (999 Cosmectics Services B.V.) zal nu
worden geopend.
Met het hulpprogramma Nieuwe administratie aanmaken (volg het
menupad Bestand / Nieuwe administratie aanmaken) kunt u binnen een
paar minuten uw eigen administratie opzetten. U kunt dan kiezen uit vier
basis administraties. Hiervan vindt u een beschrijving in de
gebruikershandleiding.

Systeemvereisten:
IBM compatibel PC
512Mb werkgeheugen
Schermresolutie 1024 x 768
20Mb vrije schijfruimte
Microsoft Windows 2000 / XP / Vista/ 7
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