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

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

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 Udskiftning af computer til stand_alone version af BOSS 
Forudsætninger på computeren:  
a) Man skal sikre sig, at brugeren som anvender computeren 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  

 

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 nyeste version og installationsprogrammet køres. Igen svares 

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

3) Tilsidst hentes eventuelt rettelsesfil til nyeste version. Denne udpakkes altid direkte i korrekt 

programmappe  

4) (Hvis 64bit)  
- Gå til mappen C:\Programmer (x86)\Boss Informatik\Boss  

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

5) Flytning af databasen. NB: Kun hvis man skifter fra en gammel maskine til en ny. De to kan 

IKKE køre samtidigt i almindelig drift  
- Hvis den gamle maskine kørte samme version af BOSS: Fra den gamle maskine kopieres hele mappen 
c:\winboss (incl undermapper) til samme placering på den nye maskine  

- Hvis den gamle maskine kørte en tidligere version af BOSS: Fra den gamle maskine kopieres hele 

mappen c:\winboss (incl alle undermapper bortset fra undermappen ”rene”) til samme placering på den 

nye maskine.  

 


