Updaten via onze nieuwe update tool:
Log allereerst in op de server waar de Assu Service draait. Draai deze tool dus
niet op een andere machine!
Nadat u de update tool van onze website gedownload heeft dient u het daarna ook
uit te pakken zodat u telkens als u een handmatige update wilt doen alleen maar
hoeft te klikken op het icoontje om zo de wizard te starten:

Sla het op op een locatie die eenvoudig terug te vinden en te benaderen is. Als u
bovenstaand icoontje aangeklikt heeft komt u in een wizard terecht waarmee u in een
aantal stappen zelf een update van uw Assu® kunt uitvoeren.
Voer dit alleen maar uit op een moment dat niemand in Assu® ingelogd is
omdat tijdens het updaten iedereen automatisch uitgelogd zal worden en de
services gestopt en gestart worden. Niet opgeslagen gegevens zullen dan
verloren gaan en zijn niet te herstellen!
U dient onderstaande stappen als “administrator” uit te voeren (rechter muisknop op
het bestand en dan “als administrator uitvoeren” en klik daarna op “ja”).
Stap 1: Dubbelklik op “AssuPro.Server.UpdateWizard”:

Stap 2: U komt nu in de wizard terecht. Klik hier op “Volgende”:

Stap 3: In het volgende scherm dient u op te geven waar uw Assu® Service zich
bevindt in de Assu map. Klik op het vergrootglas en blader door naar de juiste
locatie: (doorgaans bevindt deze zich op C:\Program Files (X86)\Assu\Server\)

Klik op “Volgende>” als u de juiste locatie ingevuld heeft. Hiervoor is een open
verbinding naar de FTP noodzakelijk.:

Stap 4: Kies voor “automatisch downloaden”

Stap 5: Het systeem zal zelf de juiste update bestanden gaan downloaden,
onderbreek dit proces niet:

Stap 6: Als de bestanden gedownload zijn ziet u het volgende scherm:

Stap 7: De updater gaat zelf de bestanden controleren en uitpakken, u hoeft hier
niets aan te klikken. Als deze stap klaar is komt u in het volgende scherm terecht:

Stap 8: In bovenstaand scherm worden alle stappen 1 voor 1 door de updater
doorlopen. Dit zal minimaal 5 minuten duren, onderbreek dit proces niet.
De laatste stap is de Assu® Service opstarten. Vanwege deze stap zult u nadat de
wizard voltooid is ongeveer 10-15 minuten moeten wachten voordat alles klaar is.
Mocht de updater een rood kruis aangeven, stop dan met het updaten en start de
updater opnieuw. Als dit niet geholpen heeft neem dan contact op met onze
Servicedesk voor assistentie.
Stap 9: Als bovenstaand scherm klaar is klikt u op “Voltooien” en hoeft u alleen nog
te wachten op het opstarten van de service.

De Assu® Service is klaar als hij op nul staat in taakbeheer:

Als hij op nul staat is Assu® klaar om op te starten.

