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 Forudsætninger på computeren:  
a) Man skal sikre sig, at brugeren som anvender BOSS er enten lokal administrator eller har 

skriveadgang i minimum C:\bosslokal og C:\Programmer (x86)\Boss Informatik\BOSS Informatik 

Bemærk at på Windows 10 er der særlige rettighedsforhold (se selvstændigt dokument på 

www.bossinfo.dk)  

b) Når man installerer, kan det være klogt at have administrator rettigheder  

c) Forudsætningen ved net-installationen er, at de andre computere også kører nyeste version af BOSS. 
Ellers bør disse først opdateres. Se vejledningen på www.bossinfo.dk  

d) Windows UAC skal være slået helt fra – som minimum, når man installerer og laver BDE-ændring. 

Dette gøres mest effektivt ved i registreringseditor at finde nøglen 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System og her 

ændre værdien EnableLUA til et 0. Kræver efterfølgende genstart.  

 

Installation  
1) Start med fra www.bossinfo.dk under ”Nyeste version”at downloade BOSS BDE-grundpakke, som 

sikrer, at selve databasegrundlaget for BOSS installeres. Bemærk, at der er 2 versioner: 64 Bit - 

Download og kør installationsprogrammet - Svar bekræftende til alle indstillinger som er prædefineret – 

også selvom noget af det kommer på portugisisk (!) - Afsluttende startes automatisk Alias-programmet. 

I første omgang vælges her blot ”Indsæt standard-værdier” og man sætter et flueben i at man benytter en 

version af Windows efter XP - Klik på ”Accepter ændringer” og luk programmet 32-Bit:  

- Udpak denne fil (til mappen C:\Boss_update)  

- Gå til mappen C:\Boss_update og start SETUP-programmet. Svar bekræftende til alle spørgsmål.  

- Start IKKE programmet tilsidst.  

2) Opdatering til nyeste version af BOSS  

- Tilbage på www.bossinfo.dk hentes nu grundversion af BOSS 6 og installationsprogrammet køres. 

Igen svares blot bekræftende til alle indstillinger (denne gang er der ikke noget portugisisk)  

3) Tilsidst hentes nyeste versionsopdatering/rettelsesfil (pt version 6.2). Det er et selvudpakkende 

program der køres og automatisk finder korrekt programmappe (forsøg ikke at ændre denne)  

4) (Hvis 64bit)  

 



BOSS Informatik ApS - Kornvænget 8, Uvelse - 3550 Slangerup - CVR-nr.: 42242144 

Tlf.: 30141549 - E-mail: torben@bossinfo.dk -  www.bossinfo.dk 

 

 
- Gå til mappen C:\Programmer (x86)\Boss Informatik\Boss  

- Find filen ”3of9.ttf” (eller blot ”3of9”. Højreklik og vælg ”Installer”  

5) Opsætning af BDE på computere hvor databasen ligger på et netværksdrev  

- På alle maskiner, der skal benytte den fælles version af BOSS skal "pegepinden" til BOSS-data nu 

opsættes. Til brug for dette startes programmet ALIAS.EXE, der ligger i mappen C:\Programmer 
(x86)\Boss Informatik\Boss  

- Udskift nu ”mappen til databasen Rene” med "F:\WINBOSS\RENE\" (eller andet tilsvarende, hvis 

drevbogstavet er anderledes). Er man i tvivl om placeringerne anbefales det at åbne ALIAS.EXE på en 

allerede kørende BOSS-maskine og aflæse indstillingerne her. Det er vigtigt, at de er ens på alle 
computere).  

- Udskift tilsvarende "Mappe for databasen til Winboss" med f.eks. "F:\WINBOSS\".  

- Udskift "Net Dir" til at være "F:\Winboss".  

- Sæt ”Local Share” til True  

- Sæt flueben i ”Benyt windows version senere end XP”  

- Klik på ”Accepter ændringer” og luk programmet  

-  

 

Computeren er nu klar til at køre.  

Andre ting der skal installeres:  
- Stregkodescanner skal bare tilsluttes  

- Bonprinter skal installeres og vælges: Se nedenfor  

- Sørg for at opsætte windows-printer til at det IKKE er Windows, der styrer standard-printer, men at 

man har en fast standardprinter (A4-laser)  

- Underskrift-plade skal installeres som beskrevet i den medfølgende installationsvejledning  

 

De computere, der er "nye" på nettet, skal evt. have opsat drivere og tilslutning til termoprinter i 

henhold til vejledningen. Vejledning til dette står i BOSS’ hjælpesystem under ”Arbejdsgange i BOSS”.  

Bemærk, at bonprinteropsætning er lokal. Hvis man på en computer ikke benytter termoprinter, kan den 

derfor sagtens kobles af uden at det påvirker de øvrige computere.  

Husk - at når man henter en ny opdatering af BOSS fra vores hjemmeside, skal denne installeres på alle 

BOSS-arbejdsstationer i nettet, mens databasen kun skal opdateres fra en enkelt. 
 


