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Pro Management biedt de nieuwe versie van een totaaloplossing aan 

Voor alle kantoorprocessen, behalve de boekhouding en salarisverwerkingen, beschikt u over een geïnte-

greerde oplossing waarmee volledig digitaal al uw werkprocessen kunnen worden uitgevoerd en gegevens 

uitgewisseld met (klant-)relaties en overige belanghebbenden. De medewerkers van PM hebben hard ge-

werkt aan een verbeterde versie van de software. 

 

 

Wij zijn er trots op PM-Record 9 te mogen aanbieden! 

 

De nieuwste versie van onze software wordt gekenmerkt door een uitbreiding en ‘slimmere’ opzet van de 

functionaliteit, welke via een eigentijdse gebruikersinterface wordt aangeboden. 

Via deze handleiding informeren wij u over de wijze waarop de update van PM-Record 8 naar 9 wordt uit-

gevoerd. Voordat u start met de installatieprocedure, vragen wij graag uw aandacht voor het volgende. 

1. Installatie PM-UpdateManager 9 

PM-Record 9 installeert u met een nieuwe versie van de UpdateManager.  

Nadat u zich heeft ingeschreven via de website, wordt u automatisch naar de webpagina geleid 

waar u PM-UpdateManager 9 kunt downloaden en vervolgens kunt installeren. 

Indien de installatie op meer dan één werkplek moet worden uitgevoerd, kunt u er voor kiezen de 

installatiebestanden van de UpdateManager eenmalig te downloaden en op een centrale en voor 

betreffende werkplekken bereikbare locatie te plaatsen.  

De installatie van de UpdateManager voert u uit op elke werkplek waar PM-Record 8 staat. 

 

2. Installatie PM-Record 9 

Als de UpdateManager is geïnstalleerd, kunt u deze opstarten om PM-Record 9 te installeren. 

 Tijdens de update kan worden aangegeven of gebruik wordt gemaakt van een Single user of 

een Multi user configuratie. Als uw licentie voor PM-Record meer gebruikers toe staat en u 

heeft PM-Record 8 op verschillende werkplekken geïnstalleerd, dan kiest u voor Multi user. 

 Bij een Multi user installatie geeft u een netwerklocatie aan waarvoor alle gebruikers binnen 

uw organisatie lees- en schrijfrechten hebben. Op deze locatie worden de gemeenschappelij-

ke instellingen opgeslagen, zoals naam en locatie van de database en digitaal dossierpad. 

 Indien u geen licentie heeft voor de module FILE, dan wordt u een locatie gevraagd waar een 

standaard versie van het digitaal dossier wordt geplaatst. Ook voor deze locatie zijn lees- en 

schrijfrechten nodig. 

 Bij de update van de eerste werkplek wordt de bestaande database geschikt gemaakt voor 

PM-Record 9. Dit kan alleen worden uitgevoerd als niemand ingelogd is in PM-Record 8.  

 Wij adviseren een backup te maken van de database voordat de installatie wordt uitgevoerd.  

 De update van de eerste werkplek duurt vijf tot twintig minuten, afhankelijk van de omvang van 

de database. Elke volgende werkplek duurt enkele minuten, mede afhankelijk van de snelheid 

van de internetverbinding.  

 

3. In gebruik name PM-Record 9 

Het nieuwe autorisatiesysteem is sterk vereenvoudigd. Het is echter niet 

compatibel met het systeem dat u in Record 8 gebruikt. Na installatie van 

PM-Record 9 heeft elke medewerker in de rol van ‘gebruiker’ toegang tot 

het systeem. Ingelogd als ‘ADMIN’ kan de rol van ‘Beheerder’ worden toe-

gewezen en kunnen ook rechten van medewerkers worden beperkt. 

Installatieprocedure PM-UpdateManager 9 
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De installatie van PM-UpdateManager 9 dient op elke werkplek te worden uitgevoerd waar u de PM Soft-

ware 8 heeft staan. Met de PM-UpdateManager 9 installeert u vervolgens PM-Record 9. 

 

De installatie bestaat uit de volgende vier stappen, die onderstaand zijn toegelicht: 

A: Ophalen UpdateManager 

B: Uitpakken download bestand 

C: Installatie UpdateManager 

D: Installatie PM-Record 9  

 

A: Ophalen UpdateManager 

Nadat u zich heeft ingeschreven via de website bent u automatisch naar de webpagina geleid voor het 

downloaden van PM-UpdateManager 9. 

1. Als de download wordt gestart, dan wordt de standaard internetbrowser geopend welke vervol-

gens het bestand van onze servers zal ophalen. 

 

2. Via de browser wordt gevraagd waar het bestand bewaard moet worden. 
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3. Bij keuze voor de optie ‘Openen’ worden de installatiebestanden tijdelijk opgeslagen.  

Bij de keuze ‘Opslaan’ wordt om een locatie gevraagd. 

 
 

4. Na bevestiging van de locatie duurt het enige tijd tot het downloaden is voltooid. 

 

B: Uitpakken download bestand 

Het bestand is ingepakt in een zogenaamd .zip bestand. Voordat u de installatie kunt uitvoeren, dient u dit 

bestand eerst uit te pakken. Dit kan op onderstaand beschreven wijze, u kunt uiteraard ook uw favoriete 

tool voor uit- en inpakken van gezipte bestanden gebruiken. 

1. Start de Windows verkenner en ga naar de bestandslocatie waar u de download heeft geplaatst. In 

deze handleiding gaan wij ervan uit dat u voor c:\PM heeft gekozen. 

2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand PM-UpdateManagerr9setup.zip en kies de optie ‘Ex-

tract All…’ 
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3. De Windows Extraction Wizard wordt getoond. Klik op ‘Next’ om naar de volgende optie te gaan. 

 
 

4. U heeft nu de mogelijkheid om aan te geven waar de installatiesoftware uitgepakt moet worden. 

Klik op ‘Next’ om door te gaan. 
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5. Windows laat u de gekozen optie nog eens zien. Klik op ‘Finish’ om het uitpakken daadwerkelijk te 

starten. 

 
 

6. Windows zal u nu een verkenner venster tonen met daarin de uitgepakte bestanden. Hiermee is 

het uitpakken voltooid. 

 
 

7. Indien u beschikt over verschillende werkplekken waar PM-Record 8 staat, heeft u de volgende 

mogelijkheden om de UpdateManager uit te voeren. 

a. Door bovenstaand beschreven procedures A: Ophalen UpdateManager en B: Uitpakken 

download bestand per werkplek uit te voeren, of;  

b. door de installatiebestanden van de UpdateManager op een centrale netwerklocatie te 

plaatsen en deze uit te voeren vanaf elke werkplek. 
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C: Installatie UpdateManager 

De installatie van PM-UpdateManagerR9 kan nu worden gestart. Deze installatieprocedure controleert of 

op deze PC of server de volgende applicaties beschikbaar zijn: 

 Microsoft .Net Framework 4.0  

 Microsoft Installer versie 4.5 

 Microsoft Visual Studio Reportviewer 2010 runtime 

Als één van deze onderdelen niet aanwezig zijn zal de installer deze downloaden vanaf de servers van 

Microsoft. Het kan daarbij noodzakelijk zijn dat uw PC opnieuw gestart moet worden. In dat geval zal de 

installatie doorgaan na de herstart. 

Het stappenplan voor het installeren van de PM-UpdateManagerR9 ziet er als volgt uit. 

1. Ga met Windows verkenner naar de map waarin u de installatie bestanden heeft uitgepakt (zie 

stap B4).  

2. Dubbelklik op het bestand ‘Setup.exe’. 

3. Er wordt een standaard Windows installatie uitgevoerd waarbij u steeds op ‘Next’ dient te klikken 

om de installatie te voltooien. 

U krijgt tijdens de installatieprocedure de mogelijkheid om de installatiefolder op te geven. 

 

Wij adviseren u akkoord te gaan met de voorgestelde locatie. 
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Na de installatie heeft u de beschikking over de PM-UpdateManager 9.  

D: Installatie PM-Record 9 

De installatie van PM-Record 9 wordt verzorgd door de UpdateManager. U start deze door de aanwijzing 

te volgen die gepresenteerd wordt op het laatste scherm van de UpdateManager installatie (zie boven-

staande schermafdruk).  

 

Nadat u PM-UpdateManager 9 heeft opgestart, worden een aantal controles uitgevoerd en wordt u op 

interactieve wijze begeleid door het updateproces. Hierbij zijn de volgende zaken van belang: 

1. Tijdens de update kan worden aangegeven of gebruik wordt gemaakt van een Single user of een 

Multi user configuratie. Als uw licentie voor PM-Record meer gebruikers toestaat en u heeft PM-

Record 8 op verschillende werkplekken geïnstalleerd, dan kiest u voor Multi user. 

2. Bij een Multi user installatie geeft u een netwerklocatie aan waarvoor alle gebruikers binnen uw 

organisatie lees- en schrijfrechten hebben. Op deze locatie worden de gemeenschappelijke instel-

lingen opgeslagen, zoals naam en locatie van de database en digitaal dossierpad. 

3. Indien u geen licentie heeft voor de module FILE, dan wordt u een locatie gevraagd waar een 

standaard versie van het digitaal dossier wordt geplaatst. Ook voor deze locatie zijn lees- en 

schrijfrechten nodig. 

4. Bij de update van de eerste werkplek wordt de bestaande database geschikt gemaakt voor PM-

Record 9. Dit kan alleen worden uitgevoerd als niemand ingelogd is in PM-Record 8.  

5. Wij adviseren een backup te maken van de database voordat de installatie wordt uitgevoerd.  

6. De update van de eerste werkplek duurt vijf tot twintig minuten, afhankelijk van de omvang van de 

database. Elke volgende werkplek duurt enkele minuten, mede afhankelijk van de snelheid van de 

internetverbinding.  

 

Nadat u de update heeft uitgevoerd heeft u de beschikking over PM-Record 9.  

Met de PM-UpdateManager 9 worden ook de updates van PM-Record 9 verzorgt, zodat u altijd be-

schikt over de meest actuele versie van de software. 


