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1. Eerste stappen

Om de software te installeren voer je het programma uit dat je gedownload hebt:

Installatie 1 - Installatiepakket uitvoeren

Dan de aanwijzingen op het scherm volgen:

Installatie 2 – Akkoord met overeenkomst en start procedure

Het installatiepakket installeert, na jouw akkoord, de nodige software op de pc:



6

Installatie 3 - Voortgang

De aanmaak van de database start dan automatisch op. Ook dit duurt enige minuten.
Laat deze stap voltooien voordat je verder gaat.

Installatie 4 - Aanmaak van de database

Dit scherm verdwijnt wanneer de database aangemaakt is.
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Het AlbumV10 programma installeren – klik op “Installeren”.

Installatie 5 – Programma installeren

Aangezien niet via de Microsoft Store komt krijg je een waarschuwing die je kan negeren.
Klik op ‘Installeren’

Installatie 6 - Te negeren waarschuwing

Na deze stap start AlbumV10 automatisch op.
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Neem een minuut de tijd om het Lees Mij bestand te raadplegen:

Installatie 7 - Lees Mij

 Klik dan op ‘Voltooien’.
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Opmerking:

Afhankelijk van de instellingen op jouw PC kan je een melding van Windows© Smart Screen
krijgen. Klik op "Meer informatie"

En dan op "Toch uitvoeren"
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2. Registratie

2.1. Overzicht

Registratie maakt alle schermen van onze producten beschikbaar.

 ga naar menu-item HULP/REGISTRATIE

 stuur de initialisatie string naar ons e-mail adres en;

 je krijgt per kerende e-mail de registratiecode;

 voer de registratiecode in en klik 'Opslaan'.

2.2. Illustratie

1. Ga naar menu-item HULP/REGISTRATIE

(de initialisatiestring op jouw pc zal een andere waarde hebben)

Registratie 1 - Initialisatiestring

2. Vraag de registratie per e-mail aan
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3. Voer de registratie code in via menu-item HULP/REGISTRATIE:

Registratie 2 - Invoer registratiecode
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4. Na 'Opslaan' opent het hangslot:

Registratie 3 - Hangslot open

5. Verlaat de applicatie en start ze terug op.
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3. Kijken

3.1. Kijken - Catalogus

De catalogus van AlbumV10 beschrijft  het overgrote deel van de Belgische postzegels:

 hun algemene kenmerken;
 beschrijving van de uitgifte waartoe zij behoren;
 marktprij evolutie;
 voorbeeldscan.

Navigatie gebeurt door selectie op:

 type (postzegels, Belgisch Congo spoorwegzegels,…)
 uitgifte;
 jaartal.

Demo

Catalogus 1 – Demo Kijken Catalogus
link : https://youtu.be/Vbnsc0v_3-o
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Schermvoorbeeld

Catalogus 2 - Zegelkenmerken
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3.2. Kijken – Mijn Verzameling

Met dit scherm bekijk je jouw zegels, gegroepeerd per uitgifte.

Het scherm is ingedeeld in drie verticale blokken:

1. Het linkse blok ("Uitgiften") bevat alle uitgiften die in het systeem gedefinieerd zijn.
Via dit blok navigeer je naar de gewenste uitgifte; door de schuifbalk te bewegen heb
je direct toegang tot alle uitgiften.
De kolommen van dit blok ("Type", "Uitgifte Nummer" en "Jaartal") laten toe om
uitgiften te selecteren op bv. jaartallen of type zegels (postzegels, rolzegels,
bezettingszegels,...): het volstaat om op de kolomhoofding te klikken en jouw selectie
te maken;

2. Het midden blok ("Uitgifte …") toont voor de geselecteerde uitgifte: “Achtergrond”,
“Marktprijs evolutie” en “Waarden in mijn verzameling”1, met hun catalogusnummer
en scan (als je die ingevoerd hebt);

3. Het rechtse blok ("Uitgiftedetails") is opgesplitst in twee gedeelten. Het bovenste
gedeelte toont de gegevens eigen aan jouw zegel voor het geselecteerde
catalogusnummer.
Het onderste gedeelte toont de algemene kenmerken van het catalogusnummer.

1 Als er meer dan één waarde in de uitgifte voorkomen, dan worden bijkomende pagina’s aangemaakt.
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Schermvoorbeeld

Uitgiften 1 - Schermvoorbeeld
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Navigeren
Om naar een uitgifte te navigeren zijn er vier mogelijkheden:

 met de schuifbalk (rechts in het blok "Alle Uitgiften") naar de gewenste uitgifte
schuiven;

 op het 'Type' zoeken;
 op het 'Uitgifte Nummer' zoeken;
 op het 'Jaartal' zoeken.

Uitgiften 2 - Navigeren
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3.3. Mijn Boeken

Met dit scherm ‘blader’ je door jouw digitaal album volgens de structuur van je fysische
verzameling:

1. Boek
2. Bladzijde
3. Zegels

Bij opening toont dit scherm een volledig uitgeklapt beeld, m.a.w. tot op het niveau
‘Zegels’.

Door te klikken in de ‘outline’ kan je het niveau van uitklappen instellen:

1: niveau ‘Boek’
2: niveau ‘Bladzijde’
3: niveau ‘Zegels’

Mijn Boeken 1



19

3.4. Zegelvergelijker

In dit scherm vergelijk je scans van waarden uit jouw verzameling met elkaar.

Het bestaat uit twee maal twee verticale blokken.

De uiterste blokken dienen voor navigatie. De waarden worden opgezocht met hun
catalogusnummer.
De blokken in het midden tonen - buiten de scans en de frisheid -  ook waar de waarden
gelokaliseerd zijn. Als je van een catalogusnummer meer dan één waarde hebt kan je
onderaan het blok met de scan door deze waarden bladeren.

Opmerking: of een catalogusnummer al dan niet in de navigatie verschijnt wordt bepaald
door het veld "Vergelijkbaar" in het scherm "INVOER/VERGELIJKBAAR OF NIET" of bij de
aanmaak van een nieuw catalogusnummer via het scherm "INVOER/ALLE VELDEN".

Zegelvergelijker 1
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4. Invoer

4.1. Invoer - Inleiding

Invoer van filatelistische waarden uit jouw verzameling is eenvoudig omdat het
overgrote deel van Belgische uitgiften en algemene kenmerken van de
catalogusnummers bij installatie al opgeladen zijn in de database.

Album V10 voorziet drie methoden om gegevens in te voeren:

1. manueel: scherm ‘INVOER / NIEUWE WAARDE’ selecteren en de kenmerken, eigen aan jouw
postzegel, in te voeren – praktisch voor de invoer van kleine hoeveelheden zegels;

2. import via Excel: gegevens worden toegevoegd met scherm ‘IMPORT VIA EXCEL / MIJN

WAARDEN [XL]2’ . Deze methode is aangewezen voor grote gegevenshoeveelheden,
typisch honderden zegels. Zij kan ook gebruikt worden om gegevens uit bestaande
systemen te recupereren. Zij vereist wel een eenmalige voorbereiding qua formattering.

3. volledig nieuw: mocht je waarden hebben die niet bekend zijn in de catalogus van
AlbumV10, dan kan je ze zelf aanmaken via het scherm ‘INVOER / ALLE VELDEN’

Voor elk catalogusnummer kan je een onbeperkt aantal exemplaren invoeren.
Bij invoer (en verwijdering) worden automatisch de mancolijst en de lijst met dubbels
geactualiseerd.

 Tip: als je AlbumV10 net geïnstalleerd hebt en snel jouw zegels wenst in te voeren, dan
kan je een vliegende start nemen door de Manco lijst ('MIJN RAPPORTEN / MANCO') uit te voeren
naar Excel, daar jouw wijzigingen aan te brengen en de lijst dan in te voeren via 'IMPORT VIA

EXCEL / MIJN WAARDEN [XL]'.

2 Je hebt Microsoft© Excel© nodig om deze bestanden aan te maken.
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Enkele algemeenheden over invoerschermen:

 Het plusteken dient om gegevens toe te voegen en is context gevoelig, d.w.z. in het
blok 'uitgifte' van een invoerscherm zal het aanklikken van '+' een scherm openen om
een uitgifte toe te voegen;

 Het pennetje dient om gegevens te bewerken. In sommige schermen is dit ook
mogelijk door op een link (donkerblauw) te klikken in de gegevensvelden of - in de
schermen van het type 'werkblad' - door gewoon de waarden in een rij te selecteren
en aan te passen;

  Het minteken dient om gegevens te verwijderen. Verwijderen is niet altijd mogelijk.
Bv. als je een catalogusnummer wilt verwijderen terwijl er nog waarden uit jouw
verzameling in gedefinieerd zijn zal dit niet lukken: je moet dan eerst de waarden
verwijderen. Dit mechanisme zorgt ervoor dat de integriteit van de gegevens
bewaard blijft;

Verplichte velden worden in update schermen aangeduid met een vet label. Als je geen
waarde invult zal je verwittigd worden wanneer je de gegevens wilt opslaan;

'Niet-opgeslagen wijzigingen'. Deze melding doet zich voor als je bijv. op 'Vernieuwen' klikt
terwijl de gegevens nog niet opgeslagen zijn.
Er zijn drie opties:

 "Opslaan": de gegevens worden opgeslagen en het beeld wordt vernieuwd;
 "Verwijderen": de meest recente wijzigingen worden ongedaan gemaakt en de rij

wordt hersteld naar de toestand van voor de wijziging
 "Annuleren": je wordt teruggebracht naar de niet opgeslagen toestand en kan bv.

verder gaan met de wijzigingen waar u mee bezig was.
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4.2. Nieuwe Waarde

Met dit scherm voer je waarden in waarvoor reeds de uitgifte en het catalogusnummer
gedefinieerd zijn in het systeem.
Aangezien het overgrote deel van de Belgische uitgiften en catalogusnummers reeds bij
installatie automatisch aanwezig zijn, hoef je gewoon het catalogusnummer te selecteren uit
de keuzelijst.

In de rechterhelft van het scherm zie je dan de (lijst van) waarden die reeds aanwezig zijn in
jouw verzameling voor dit catalogusnummer.
Ook de voorbeeldscan wordt getoond, indien gedefinieerd in het systeem.
De nieuwe waarden voeg je onderaan de lijst toe.
De gegevens van de  keuzelijsten 'Verkoper' en ‘Certificatenitem' kan je aan jouw situatie
aanpassen via de hulptabellen.
Indien je een scan van je zegel hebt kan je die invoeren door links onder in het veld 'Scan' te
klikken en dan met de bestanden kiezer naar de scan te navigeren, de zegelafbeelding te
selecteren en op te slaan.
Er is geen beperking op het aantal waarden per catalogusnummer.

Verplichte velden:

 aankoopwaarde (kan nul zijn);
 frisheid
 boek
 bladzijde
 verkoper (kan 'Onbekend' zijn)

Als je een verplicht veld vergeet in te vullen zal het programma dit melden wanneer je
opslaat en je de mogelijkheid bieden de gevraagde informatie toch nog bij te voegen.

Als je een waarde wilt verwijderen, selecteert u deze, klikt op het minteken (-) in de
rechterbovenhoek en klikt op 'Opslaan'.

 Opmerking: Als je een waarde wilt invoeren waarvoor nog geen uitgifte en/of
catalogusnummer bestaat, ga je via het scherm 'INVOER/ALLE VELDEN'.

Eén veld verdient een nader woord uitleg: kleurmonster. Voor monochrome zegels waar de
kleur een invloed op de prijs kan hebben kan je in dit veld een bemonsterde kleur invoeren.
Dit vereist wel een programma waarmee de RGB waarde van en 'sample' (of monster) kan
bepaald worden: bv. Adobe © Photoshop ©.

In sommige schermen (bv. "ZOEKEN/ZOEK IN MIJN VERZAMELING") wordt dit veld weergegeven en
laat het toe om te zien of twee zegels dezelfde kleur hebben. Om deze R(ood) G(roen)
B(lauw) gegevens in te voeren klik je op de linker bovenhoek van het 'kleurmonster' veld. De
kleurenkiezer wordt dan geopend.
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Demo

Invoer 1 - Demo 'Nieuwe Waarde’
link: https://youtu.be/7Y-P_ZRN6zk
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4.3. Alle Velden

Gebruik

"INVOER / ALLE VELDEN" wordt gebruikt om uitgiften, catalogusnummers en waarden uit jouw
verzameling:

 die nog niet in AlbumV10 gedefinieerd zijn, in te brengen;
 die al gedefinieerd zijn, te bewerken; je hebt met dit scherm toegang tot alle velden

van uitgiften, catalogusnummers en waarden.

Beschrijving

Het scherm bestaat uit drie verticale blokken.

Het linkse blok ("Selecteer type en periode") toont alle uitgiften die in het systeem
gedefinieerd zijn, ongeacht of jouw verzameling waarden van die uitgiften heeft of niet.
In de rechterbovenhoek van dit blok merk je drie symbolen op: een "+" teken, een "-" teken
en een zoekveld.
Met "+" voeg je een uitgifte toe.
Met "-" verwijder je een uitgifte (dit laatste is alleen mogelijk als de uitgifte geen
onderliggende catalogusnummers heeft).
Als je een uitgifte toevoegt opent een nieuw scherm voor gegevensinvoer.
Om de gegevens van een bestaande uitgifte te wijzigen, selecteer je de uitgifte en klik je op
het pennetje.
Opmerking: het Uitgifte Nummer moet uniek zijn maar heeft geen beperkingen qua vorm.  In
mijn verzameling heb ik voor een zekere logica gekozen: bv. 00001-00002 voor de eerste
zegel uitgifte of BL001-BL001 voor het eerste blok.
Als je een reeds bestaand Uitgifte Nummer invoert zal het programma dit verhinderen.

Het midden blok toont de catalogusnummers die in de geselecteerde uitgifte gedefinieerd
zijn.
De symbolen "+" "pennetje" en "-" hebben een gelijkaardige functie als hierboven uitgelegd,
maar met betrekking tot het catalogusnummer.
Het 'pennetje' laat je toe de gegevens van een geselecteerd catalogusnummer te bewerken.
Als je op het blauwe catalogusnummer klikt, opent een scherm dat je toelaat de algemene
kenmerken van dat catalogusnummer te bewerken evenals de waarden van jouw
verzameling voor dat catalogusnummer te bewerken of toe te voegen/verwijderen.

Het rechtse blok toont de achtergrond van de uitgifte en geeft de voorbeeldscan van het
geselecteerde catalogusnummer weer.

De ingevoerde of gewijzigde gegevens worden vastgelegd door te klikken op "Opslaan". Na
het opslaan vernieuwt het scherm.
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Demo

Invoer 2 - Alle Velden
link: https://youtu.be/hET2tdVx49A
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Voorbeeld

We zullen het gebruik van dit scherm illustreren met de toevoeging van het spoorwegvignet
(blok) 7, dat nog niet gedefinieerd was in AlbumV10.

 Klik in het linker blok op het plusteken (+) om de nieuwe uitgifte toe te voegen

 Vul in het nieuw geopende scherm de gewenste gegevens in



27

En "Opslaan".

 Na het opslaan krijg je terug het beginscherm te zien, gepositioneerd op de nieuw
toegevoegde uitgifte. Klik nu op het plusteken in het midden blok om het (de)
catalogusnummer(s) van de uitgifte te definiëren.

 Het invoerscherm voor catalogusnummers wordt geopend. Voer de gegevens in en
sla op. Als je een volgend catalogusnummer binnen dezelfde uitgifte invoert zullen
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gemeenschappelijke gegevens automatisch van het vorige catalogusnummer
overgenomen worden.

 Na opslag wordt het beginscherm terug getoond. Merk op dat het catalogusnummer
automatisch als 'manco' gemarkeerd is (omdat je nog geen waarde uit uw
verzameling ingevoerd hebt). Klik nu op het aangemaakte catalogusnummer in het
midden blok, of op het pennetje om de voorbeeldscan en eventuele waarden uit uw
verzameling toe te voegen. Het volgende scherm opent dan en hier klikt u op het
plusteken in het blok "Voorbeeldscan":
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 De volgende drie schermopnamen tonen hoe je de bestandenkiezer opent, het
scanbestand selecteert en de invoer opslaat.
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 Als je in jouw verzameling een waarde van dit catalogusnummer hebt kan je dit nu
inbrengen.
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4.4. Mijn waarden scans

Dit is een controle en invoer scherm.

Het toont voor bepaalde zegelvorm (blok, boekje, postzegel,...) en / of periode van uitgifte
de catalogusnummers waarvoor al wel waarden uit jouw verzameling ingevoerd zijn maar
nog geen scans van die waarden in het systeem opgeslagen zijn.

Dat is bijzonder praktisch wanneer je jouw verzameling aan het invoeren bent; het scherm
kan beschouwd worden als een 'to-do' lijst.

Bij een eerste gebruik van het systeem heb je nog geen waarden ingevoerd en zal deze lijst
dan ook blanco zijn.

Als je waarden toevoegt, maar geen scan invoert, zullen zij op deze lijst verschijnen zolang er
geen scan ingebracht is.

Als je scans beschikbaar hebt kan je deze via dit scherm ook invoeren door het veld 'scan' te
selecteren en dan dubbel te klikken. Een bestandenkiezer opent en laat je toe naar het
gewenste bestand te gaan en het te selecteren. Door 'opslaan' te klikken worden de
scangegevens weggeschreven in de database.
Album V10 heeft de oorspronkelijke scan dan verder niet nodig.

 Tip 1 : ik vertrek van kleuren scans op 600 dots per inch (dpi) en 24 bit kleurdiepte die ik
opsla in TIFF formaat. Voor invoer in de database herleid ik de TIFF bestanden naar jpeg
kwaliteit 80%, 96 dpi en met lange zijde van 600 pixels. Dit laatste is belangrijk omdat de
schermen voor grote afbeeldingen gebouwd zijn in de veronderstelling dat de langste zijde
600 pixels is. De scan mag maximaal 250 kbytes groot zijn. Als je een groter bestand probeert
in te voeren krijg je een waarschuwing.

 Tip 2: zie de demo i.v.m. het scannen van zegels
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Invoer 3 - Mijn Waarden scans
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4.5. Vergelijkbaar of niet

Dit invoerscherm bepaalt welke catalogusnummers je in het
scherm ‘KIJKEN/ZEGELVERGELIJKER’ wilt vergelijken.
De optie 'Vergelijkbaar' aanklikken betekent dat het catalogusnummer zal voorkomen in de
navigatieblokken van ‘KIJKEN/ZEGELVERGELIJKER’ .
Aan de rechterzijde van het scherm worden als geheugensteun de voorbeeldscan van het
catalogusnummer en de scan van jouw waarde getoond.

Onderaan het scherm staan twee functieknoppen:

 Selectie Vergelijkbaar:  als je hier op klikt worden alle catalogusnummers in de
geselecteerde periode aangevinkt als vergelijkbaar;

 Selectie Niet Vergelijkbaar: als je hier op klikt worden alle catalogusnummers in de
geselecteerde periode aangevinkt als niet vergelijkbaar.

Invoer 4 - Vergelijkbaar of niet
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4.6. Invoer Voorbeeld Scans

Dit is een controle en invoer scherm. Het toont voor een te kiezen type (Postzegels,
Bezetting, Spoorweg,…), zegelvorm (blok, boekje, postzegel,...) en / of periode van uitgifte
de catalogusnummers waarvoor geen voorbeeldscans beschikbaar zijn in het systeem.

Als je scans beschikbaar hebt kan je deze via dit scherm ook invoeren door het veld 'scan' te
selecteren en dan dubbel te klikken. Een bestandenkiezer opent en laat je toe naar het
gewenste bestand te gaan en het te selecteren. Het systeem controleert of de
bestandsgrootte van de voorbeeldscan kleiner is dan 75 kbytes; indien niet, dan krijg je een
waarschuwing. Door 'opslaan' te klikken worden de scangegevens weggeschreven in de
database. Album V10 heeft de oorspronkelijke scan dan verder niet nodig.

Opmerking: de voorbeeld scans hebben een lange zijde van 200 pixels en zijn herleid op
72dpi.

Invoer 5 - Invoer voorbeeld scans

Je kan de lijst van catalogusnummers zonder voorbeeldscan ook uitvoeren naar

Microsoft© Excel© door op te klikken.
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4.7. Invoer Voorbeeld Scans Jaarlijks

Met dit scherm voer je snel grote hoeveelheden voorbeeldscans in. Het wordt gebruikt in
de semiautomatische optie van de jaarlijkse gegevensupdate3, maar je kan het ook
gebruiken om zelf voorbeeldscans in te voeren voor catalogusitems die niet standaard in
AlbumV10 voorkomen.

De invoer gebeurt in twee stappen telkens per 50 scans:

 Klik op Scans ophalen. Navigeer naar de map waar je de scans opgeslagen hebt.
Selecteer de scans en dan Openen. De scans worden nu opgeslagen in een
tijdelijke tabel;

 Klik op Opslaan in Catalogus. De scans worden nu weggeschreven naar de
Catalogus en verwijderd uit de tijdelijke tabel. AlbumV10 heeft de originele scans
niet meer nodig.

 Belangrijke opmerking : Het programma gebruikt de bestandsnaam (zonder extensie)
van de scan plus een “underscore” (_) om het catalogusnummer te selecteren. Het is dus
essentieel dat de bestandsnaam van de scan overeenstemt met een bestaand
catalogusnummer. Als dit niet het geval is wordt de scan niet ingevoerd en wordt dit
gemeld. Voorbeeld: Scan 00001.jpg wordt gelinkt met catalogusnummer 00001_

Invoer 6 – Demo ‘Invoer voorbeeldscans jaarlijks’
link: https://youtu.be/K-5KA7nWIzc

3 Zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
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5. Import Via Excel

5.1. Aandachtspunten

5.1.1. Inleiding

De invoer via Microsoft© Excel© laat toe om op een efficiënte manier grote hoeveelheden
alfanumerieke4 gegevens in te voeren.

Gebruik:

 Jaarlijkse gegevensupdate (nieuwe uitgiften, catalogusnummers, marktprijzen, nieuw
papier,...) – indien de automatische update niet mogelijk is;

 Invoer van de specifieke gegevens van jouw zegels: aankoopprijs, aankoopdatum,
verkoper, frisheid,...

5.1.2. Aandachtspunten als je zelf Excel bestanden wilt aanmaken
De eenmalige voorbereiding voor deze methode vraagt enige aandacht omdat men rekening
moet houden met de automatische controles die bij de 'Invoer' schermen in de achtergrond
gebeuren. Het systeem zal niet toelaten om onsamenhangende gegevens te laden.

De procedure is gelijkaardig voor alle tabellen en in de detaildocumentatie per tabel wordt
dan ook alleen de gegevensstructuur gegeven.

Als je volledig nieuwe gegevens invoert dan legt de database integriteit op dat de invoer in
een strikte volgorde5 moet gebeuren:

1. Uitgifte;
2. Kleur;
3. Graveerder;
4. Papier;
5. Drukkerij;
6. Thema;
7. Ontwerper;
8. Catalogusnummers (ZegelHoofdingen);
9. MijnZegels;
10. Prijs;

4 Dit zijn alle gegevens behalve de scans.
5 De reden is evident: bv. als je een catalogusnummer met een nieuwe - d.w.z. nog niet in het systeem
gedefinieerde - kleur wilt invoeren voordat de kleurtabel up-to-date is zal Album V10 de nieuwe zegelhoofding
slechts aannemen nadat u de kleur gedefinieerd hebt in de kleurtabel omdat deze laatste de keuzelijst van
kleuren in het invoerscherm voor catalogusnummers bepaalt. Vandaar dat de kleurtabel up-to-date moet zijn
voordat catalogusnummers kunnen ingevoerd worden.
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11. Experten;
12. Certificaten.

 'Gemengde' invoer is mogelijk en zelfs praktisch, d.w.z. gedeeltelijk via Excel© gedeeltelijk
via het scherm onder menuhoofding 'Invoer'. Inderdaad, Kleur, Graveerder, Papier,... zijn
tabellen die niet veel veranderen en voor kleine gegevensinput is invoer via de gepaste
schermen praktischer.

In de support sectie van de website kan je templates van Excel© werkbladen downloaden.

5.1.3. Procedure
De invoer procedure wordt gestart door op de knop 'Import Excel' onderaan het scherm te
klikken.

Na selectie van het gepaste Excel© werkboek met de bestandenkiezer opent dan een
dialoog, die de juiste mapping zal voorstellen tussen de veldnamen in AlbumV10 en de
kolomnamen in het Excel© werkboek. De linkse kolom van de dialoog geeft de namen van
de kolommen uit het Excel© werkboek, de rechtse die van de Album V10 database6.

Demo

Invoer 7 – Demo – Invoer via Excel
link: https://youtu.be/slZ9YJRTl7o

6 Merk op dat een van de mogelijkheden in de keuzelijst van Album V10 (Lightswitch) '<Ignore>' is. Als je die
keuze maakt zal de overeenkomende Excel© kolom niet ingevoerd worden.
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5.2. Uitgiften [XL]

Dit scherm laat toe nieuwe uitgiften via een Microsoft© Excel© werkboek in te voeren.
D.w.z. uitgiften die nog niet in het systeem gedefinieerd zijn. Bij het opstarten toont het
scherm het meest recent ingevoerde catalogusjaar; zo weet je waar je gebleven was.

Het Excel© werkboek moet de volgende kolommen bevatten:

Kolomnaam Formaat Commentaar
Type Tekst Moet in Typetabel voorkomen
Nummer Tekst Uitgiftenummer
CatalogusJaar Getal Jaartal van uitgifte als geheel getal (JJJJ)
Beschrijving Tekst Achtergrond
Watermerk Tekst Alleen de waarden: True (= met watermerk) of False (= geen

watermerk)
Invoer 8 - Uitgiften via Excel

Onderlijnde kolomnamen zijn verplichte velden, m.a.w. Album V10 zal de gegevens niet
opslaan als deze velden leeg blijven.

De enige bewerkingsmogelijkheid in dit scherm, na invoer, is 'verwijderen' ('-'). Dit werd
voorzien om een record dat niet door de validatie geraakt te kunnen verwijderen zonder de
hele invoerprocedure opnieuw te moeten starten.
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5.3. Zegelhoofdingen [XL]
Dit scherm laat toe nieuwe zegelhoofdingen (catalogusnummers) via een
Microsoft© Excel© werkboek in te voeren. Bij het opstarten toont dit scherm de meest
recent ingevoerde catalogusnummers.

Het Excel© werkboek moet de volgende kolommen bevatten:

Onderlijnde kolomnamen zijn verplichte velden, m.a.w. Album V10 zal de gegevens niet
opslaan als deze velden leeg blijven.

7 Ty = Typogravure; Digi = Digitaal; Lenti = Lenticulair; OFR = Offset + Foliedruk + Reliëfdruk

Kolomnaam Formaat Commentaar
Cat_nr Tekst Catalogusnummer (Zegelhoofding)
Uitgifte Tekst Moet voorkomen in de uitgiftetabel
Dat_bg Datum Datum buiten gebruik
Dat_uit Datum Uitgifte datum
Frank_num Getal Numerieke frankeerwaarde met 2 decimalen
Munt Tekst BEF of EUR
Frank_alfa Tekst Afgebeelde frankeerwaarde
KleurItem Tekst Moet in Kleurtabel voorkomen
ThemaItem Tekst Moet in Thematabel voorkomen
OntwerperItem Tekst Moet in Ontwerpertabel voorkomen
Onderwerp Tekst
Kunstenaar Tekst
PapierItem Tekst Moet in Papiertabel voorkomen
Papier_dik Tekst Papierdikte: N, Di, Du of M
Druk Tekst Diep, Helio, Boek, HelioDiep, Hout, Koper, Offset, Staal,

Raster, Ty, Digi, Lenti of OFR7

GraveerderItem Tekst Moet in Graveerdertabel voorkomen
DrukkerijItem Tekst Moet in Drukkerijtabel voorkomen

TandingH Getal 2 decimalen
TandingV Getal 2 decimalen
Breedte Getal in mm met 2 decimalen
Hoogte Getal in mm met 2 decimalen
Vel Getal
Oplage Getal
Zegelvorm Tekst Moet in Vormtabel voorkomen
Plaatnrs Tekst Gebruik code uit tabel op volgende pagina
Var Tekst False (geen variëteit) of True (variëteit)
Manco Tekst True (manco) of False (niet manco)

Invoer 9 - Catalogusnummers via Excel
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Codes voor plaatnummers:

Code Beschrijving
00 Onbekend
0 Onbestaand
A 1-2
B 1-2-3
C 1-2-3 & I-II-III
D 1-2-3-4
E 1-2-3-4-...-10
F 1-2-3-4-...-12
G 1-2-3-4-...-8
H 1-2-3-4-5-6
I I
J I-II
K I-II-III

Invoer 10 - Codes voor plaatnummers
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5.4. Mijn Waarden [XL]

Dit scherm laat toe waarden van jouw verzameling uit een Microsoft© Excel© werkboek in
te voeren. Bij het opstarten toont het scherm de waarden tussen de meest recente
aankoopdatum en drie maanden daarvoor.
Bij het toevoegen worden de 'manco' en 'dubbel' lijsten automatisch geactualiseerd.

Het Excel© werkboek moet de volgende kolommen bevatten:

Kolomnaam Formaat Commentaar
Zegelhoofding Tekst Moet voorkomen in Zegelhoofdingtabel (Catalogusnummer)
AankoopWaarde Getal in EUR met 2 decimalen. Kan 0.00 zijn.
AankoopDatum Datum Formaat moet overeenstemmen met regionale parameters

van uw Windows©: DD-MM-JJJJ of MM-DD-JJJJ bv.
Frisheid Tekst PFR, SCH, OZG, STM of BRF wat respectievelijk staat voor

Postfris, Scharnier, Ongestempeld zonder gom, Gestempeld of
op brief

Boek Tekst
Bladzijde Tekst
Verkoper Tekst Moet voorkomen in hulptabel ‘Oorsprong’

Invoer 11 - Mijn Waarden via Excel

Onderlijnde kolomnamen zijn verplichte velden, m.a.w. Album V10 zal de gegevens niet
opslaan als deze velden leeg blijven.

Om de catalogusnummers, die met het systeem mee geïnstalleerd worden in de
Zegelhoofdingtabel, te gebruiken kan je de procedure van de vliegende start toepassen.

 Tip: Je kan de gegevens van dit scherm ook uitvoeren naar Excel door op  te klikken.
Dit is handig wanneer je gegevens via ‘INVOER / NIEUWE WAARDE’ ingevoerd hebt en deze
informatie naar een andere pc wilt overdragen.
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5.5. Ongeldige invoer

Consistentie en integriteit van gegevens betekent o.a. dat sommige gegevens uniek moeten
zijn: dit is bv. het geval voor de Uitgiftenummering: er is slechts één uitgifte 00001-00002
mogelijk (binnen deze uitgifte kan je zoveel cataloguswaarden waarden aanmaken als je
wenst) . Mocht je proberen een nieuwe uitgifte te definiëren met nummer 00001-00002,
dan zal je een foutmelding krijgen.

Bij invoer via Excel© krijg je deze validatie melding in het invoerscherm.

Deze pagina illustreert wat je in dat geval kunt doen. In ons voorbeeld voeren we in
AlbumV10 voor de tweede keer de jaarlijkse update voor Uitgiften in.

5.5.1. Validatieprobleem bij 'Opslaan' van gegevens

Validatieprobleem 1 - Melding bij opslaan

Wanneer je het scherm probeert op te slaan krijg je validatie melding 'Kan de gegevens niet
opslaan' en de uitnodiging om ze te verbeteren.
Bovenaan het scherm (2) krijg je meer informatie over de aard van het probleem.
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5.5.2. Aard van het probleem

Validatieprobleem 2 - Aard van het probleem

Blijkbaar bestaat uitgifte 04358-04359 reeds in het systeem en is het dus logisch dat we ze
niet kunnen toevoegen.

5.5.3. Verbetering van de dubbele invoer

Je navigeert in het scherm naar het betrokken uitgiftenummer (het "sterretje" aan het begin
van de rij geeft aan dat het om nog niet opgeslagen gegevens gaat) en verwijdert het
probleemrecord door op [-] te klikken en dan weer op te slaan. Als dit de enige melding was
zal de invoer nu wel doorgaan; anders herhaalt het proces zich.

Validatieprobleem 3 - Verbetering
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6. Hulptabellen

Deze tabellen bevatten informatie die in de keuzelijsten van de hoofdtabellen gebruikt
wordt. Zij maken het systeem erg flexibel en aanpasbaar aan jouw verzameling.
De keuzelijsten dragen bij tot de data integriteit binnen Album V10; zij zorgen ervoor dat
voor de betrokken velden steeds de correcte schrijfwijze van de gegevens gebruikt wordt.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

Tabel 1 - Overzicht hulptabellen

Tabelnaam Commentaar Gebruikt in
Thema Catalogusnummer
Ontwerper Catalogusnummer
Kleur Tekstbeschrijving van de kleur Catalogusnummer
Graveerder Catalogusnummer
Oorsprong Gegevens over verkoper, schenker, ruilcontact,... Waarden
Papier De papiersoorten Catalogusnummer
Drukkerij Catalogusnummer
Type Postzegels, Bezettingszegels,.... Uitgiften
Vorm Blok, Boekje, Z, Klein Velletje,... Catalogusnummer
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7. Certificatenbeheer

In dit menu item worden de gegevens van de experten en de filatelistische certificaten in
jouw bezit opgeslagen.

7.1. Expert

Met dit scherm onderhoud je de beschrijving van de filatelistische experten.

Buiten de gewone update knoppen  kan je ook de gegevens uitvoeren naar

Excel©: zie (1) in bijgevoegde scherm opname:

Je kan ook expertgegevens invoeren via Excel© (2).

Certificatenbeheer 1 - Expert
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7.2. Certificaten

Met dit scherm catalogeer je de filatelistische certificaten van jouw zegels.

We onderscheiden twee blokken:

links de lijst van certificaten met expertnaam, certificaatnummer en uitgiftedatum. Deze lijst

wordt onderhouden via de updateknoppen  rechtsboven het blok;

rechts een blok met twee kaarten: a) scan van het certificaat en b) de scan van de bijhorende
waarde(n)

Certificatenbeheer 2 - Certificaten
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7.3. Waarden met certificaat

Dit scherm toont een lijst - op catalogusnummer geordend - met de scans van de zegels en
de naam van de expert.

Certificatenbeheer 3 - Waarden met certificaat
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8. Marktprijzen

De marktprijs van postzegels wordt bepaald door vraag en aanbod.

De enige zekerheid die je hebt is de prijs die je voor een postzegel betaald hebt;
die aankoopprijs wordt in Album V10 op het niveau van de individuele postzegel, blok,
boekje,... geregistreerd via een van de invoerschermen: 'NIEUWE WAARDE', 'ALLE VELDEN' of
'MIJN WAARDEN [XL]'.

Als je een postzegel zonder verlies wenst te verkopen zou dat jouw laagste prijs moeten zijn.

Als je via een veilinghuis gaat moet je er rekening mee houden dat de verkoopkosten rond
de 18% bedragen, wat betekent dat de koper al minimum jouw laagste prijs + 18% zal
moeten betalen. Dit kostenpercentage is dus niet onbelangrijk.

Om de ontwikkeling van de prijzen op te volgen werkt Album V10 met marktprijzen op het
niveau van de uitgiften.  Dit laat toe de financiële prestaties van de reeksen te beoordelen.

De vrijblijvende jaarlijkse prijsupdate is gebaseerd om informatie van veilinghuizen, websites
en handelaren.
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8.1. Marktprijzen per uitgifte

Dit scherm bestaat uit drie verticale blokken:

Uitgiftenlijst. Alle uitgiften die in het systeem gedefinieerd zijn, ongeacht of je de waarden
bezit of niet. Dit blok dient om door de uitgiften te navigeren. Door op de kolomhoofdingen
'Uitgifte' en 'Jaartal' te klikken kan je de selectie verfijnen.

Marktprijzen. Via dit blok kan je de marktprijzen voor een geselecteerde uitgifte invoeren of
aanpassen.  Dit is een alternatief voorde meer performante invoer via Excel©. In dit blok
wordt ook de prijs getoond die je voor de uitgifte betaald hebt. Als je geen enkele waarde in
de uitgifte hebt wordt de waarde 0 weergegeven.

Marktprijs grafiek. Grafische voorstelling van de marktprijzen in de tijd8 voor de
geselecteerde uitgifte.

Marktprijzen 1 - Per uitgifte

8 Voor merendeel van de zegels sinds 1996
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8.2. Prijs [XL]

Dit scherm laat toe nieuwe marktprijzen via een Microsoft© Excel© werkboek in te voeren.
Lees in dit verband ook de aandachtspunten voor import via Excel©.

Bij opstarten toont het scherm de datum van de meest recente marktprijs.

Het Excel© werkboek moet de volgende kolommen bevatten:

Kolomnaam Formaat Commentaar
Uitgifte Tekst Moet in Uitgiftetabel voorkomen
Marktprijs Getal 2 decimalen
Datum Datum Formaat moet overeenstemmen met regionale parameters van uw

Windows: DD-MM-JJJJ of MM-DD-JJJJ bv.
Frisheid Tekst PFR, SCH, OZG, STM of BRF wat respectievelijk staat voor Postfris,

Scharnier, Ongestempeld zonder gom, Gestempeld of op brief
Invoer 12 – Marktprijzen via Excel
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8.3. Belangrijkste Prijswijzigingen

Via dit scherm kan je de belangrijkste marktprijswijzigingen op Uitgiften bekijken. Het betreft
het verschil tussen de de meest recente en oudste prijs per uitgifte.

De schermopname geeft de kaart met de grafiek ("OLAP diagram") weer.

De kaart "OLAP-raster"  geeft de overeenstemmende gegevenstabel weer.

Het OLAP menu geeft de mogelijkheid om het scherm te wijzigen en o.a. de gegevens uit te
voeren naar Microsoft© Excel© voor verdere analyse

Marktprijzen 2 - Belangrijkste prijswijzigingen
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8.4. Alle Prijswijzigingen

Dit scherm geeft alle prijswijzigingen per uitgifte weer, met de referentie periode.
De gegevens van het scherm kunnen uitgevoerd worden door op het export
symbool  te klikken.

Marktprijzen 3 - Alle prijswijzigingen
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8.5. Marktprijs Per Catalogusjaar

Via dit scherm kan je de huidige marktprijzen per uitgiftejaar bekijken.

Het betreft de prijzen vanaf uitgiftejaar 1940 tot en met de meest recente marktprijs voor de
in AlbumV10 gedefinieerde uitgiften.

De schermopname geeft de kaart met het raster weer. Merk op dat je per jaargang het detail
van de totale som kunt bekijken door rechts op het totaal veld te klikken.

De kaart "OLAP diagram" geeft de overeenkomstige grafiek weer.

Het OLAP menu geeft de mogelijkheid om het scherm te wijzigen en o.a. de gegevens uit te
voeren naar Microsoft© Excel© voor verdere analyse.

Marktprijzen 4 - Marktprijs per catalogusjaar
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9. Mijn Rapporten

'Mijn Rapporten' zijn rapporten die betrekking hebben op de gegevens van jouw
verzameling.

9.1. Mijn Verzameling [XL]

Met dit rapport kan je de gegevens - eigen aan jouw waarden - uitvoeren naar een

Microsoft© Excel© werkblad. Het volstaat om op het uitvoersymbool  te klikken.

De volgende gegevens worden uitgevoerd:

 catalogusnummer
 frisheid
 publicatiedatum
 afgebeelde frankeerwaarde
 munt
 boek
 bladzijde
 aankoopwaarde en aankoopdatum
 variëteit beschrijving

Opmerking: de publicatie- en aankoopdatum worden uitgevoerd als tekst. Als je in Excel©
datumbewerkingen wil maken moet je die tekst omzetten in een datum.

9.2. Manco

Dit scherm geeft de lijst weer van de waarden die in jouw verzameling ontbreken9.
Bij openen van het scherm worden alle ontbrekende waarden weergegeven. Je kan de
weergaven beperken tot het ‘type’ (Postzegels, Spoorwegzegels, Luchtpost,…). Dit is handig
als een veilingcatalogus raadpleegt.

Links de lijst - uitvoerbaar naar Microsoft© Excel© - met:

 de ontbrekende catalogusnummers;
 publicatiedatum;
 afgebeelde frankeerwaarde;

9 Ontbreken wil zeggen: ten opzichte van de in AlbumV10 gedefinieerde waarden
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 horizontale en verticale tanding;
 kleur en;
 numerieke frankeerwaarde.

Rechts een voorbeeldscan (indien beschikbaar) die evenwel niet uitgevoerd wordt.

Bij een nieuwe installatie staan alle waarden per definitie in de manco lijst, omdat je nog
niets ingevoerd hebt.

Rapporten 1 - Manco
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9.3. Dubbels

Dit scherm geeft een lijst van de dubbels in jouw verzameling.

Het linker blok dient voor navigatie op basis van het catalogusnummer (of zegelhoofding).
De lijst kan uitgevoerd worden naar Microsoft© Excel©. Het rechterblok toont de dubbele
waarden met hun scan.

Rapporten 2 - Dubbels
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9.4. Aantal / Vorm

Dit rapport geeft het aantal waarden, per vorm, in drie luiken: stukken in mijn verzameling,
dubbel en manco.

Het bovenste gedeelte van het luik geeft de grafische voorstelling, onderaan staan de
tabellen met de exacte aantallen.

Rapporten 3 - Aantal waarden per vorm (zegel, blok,…)
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9.5. Aantal / Type

Dit rapport geeft het aantal waarden in jouw verzameling per type uitgifte.

De linkse tabel geeft per type het aantal zegelhoofdingen (catalogusnummers) die in het
systeem gedefinieerd zijn en het aantal waarden in jouw verzameling per type uitgifte.

De rechtse grafiek drukt dezelfde gegevens uit in een percentage: (aantal in verzameling /
aantal in systeem) * 100

Rapporten 4 - Aantal per type (Postzegels, Belgisch Congo,…)
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9.6. Aankoop / Boek

Dit rapport geeft het volgende weer:

 grafische voorstelling van de aankoopwaarde per album;
 totale aankoopwaarde van uw verzameling;
 aankoopwaarde per album

Rapporten 5 - Aankoopwaarde per boek
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9.7. Aankoop / Oorsprong

Dit OLAP rapport geeft in tabel en grafiek de aankoop per verkoper (De Post,
postzegelhandelaar, veiling,...) per jaartal van aankoop. In het schermvoorbeeld wordt de
grafiek getoond.

Rapporten 6 - Aankoopwaarde per oorsprong
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9.8. Frisheid

Dit rapport toont de frisheid van de waarden in uw verzameling, zowel in grafische als in
tabelvorm.

Rapporten 7 - Frisheid
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10. Algemene Rapporten

'Algemene Rapporten' zijn rapporten die betrekking hebben op de algemene gegevens van
AlbumV10 - uitgiften, catalogusnummers met hun details, ... - ongeacht of je die waarden in
verzameling heeft of niet.

Als je zelf algemene gegevens toevoegt of wijzigt, wordt die informatie uiteraard mee
opgenomen in de rapporten.

10.1. Oplage

Het rapport lijst de catalogusnummers op, gesorteerd op stijgende oplage.
Je kan de selectie vernauwen op het type zegel en doorklikken naar de kenmerken van het
catalogusnummer en de zegels in jouw verzameling voor dat catalogusnummer.
Er is een demo op het abisoft YouTube kanaal: https://youtu.be/WmsLX-lQhw0

10.2. # Waarden / jaar

Dit OLAP rapport toont het aantal waarden uitgegeven per jaar, ongeacht of je ze in
verzameling hebt of niet. Zoals bij alle OLAP rapporten worden de gegevens zowel in tabel
als in grafiek voorgesteld.

Rapporten 8 - Aantal waarden per jaar
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10.3. Graveerder items

De linker kolom van dit rapport geeft een lijst van alle graveerders in het systeem.
Als je een graveerder selecteert geeft de rechter kolom de lijst van alle catalogusnummers
voor deze graveerder.

Als de lijsten langer zijn dan één scherm worden bijkomende pagina’s aangemaakt. Je
navigeert door deze pagina’s door onderaan het scherm op de cijfers of pijltjes te klikken.

Rapporten 9 - Graveerders en hun zegels
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10.4. Papier items

De linker kolom van dit rapport geeft een lijst van alle papiertypes in het systeem.
Als je een papiertype selecteert geeft de rechter kolom de lijst van alle catalogusnummers
voor deze papiersoort.

Als de lijsten langer zijn dan één scherm worden bijkomende pagina’s aangemaakt. Je
navigeert door deze pagina’s door onderaan het scherm op de cijfers of pijltjes te klikken.

Rapporten 10 - Papier items
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10.5. Tanding

Dit OLAP rapport geeft het aantal waarden met een bepaalde tandingcombinatie
weer. Het gaat om alle catalogusnummers die gedefinieerd zijn in het systeem,
ongeacht of je de waarde in verzameling hebt of niet.

Als je het samenstellend detail van een aantal wilt kennen klik je rechts op dat
aantal en dan opent een pop-up scherm met de betrokken waarden.

Rapporten 11 - Tanding
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11. Zoeken

Veel AlbumV10 schermen hebben een of meer ingebouwde zoekfuncties, die je toelaten om
de selectie van het getoonde te verfijnen: op datum, op type, op vorm,....

De schermen in dit menu item gaan specifiek in op combinaties van parameters.

Demo (2de deel van de video)

Zoeken 1 - Demo Zoeken
link: https://youtu.be/Vbnsc0v_3-o
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11.1. Zoek in de catalogus

Dit scherm bestaat uit vier blokken:

1. Criteria. De selectie gebeurt hier op vorm en is ogenblikkelijk: zodra je de vorm
geselecteerd heeft verschijnen de corresponderende zegelhoofdingen in de lijst..

2. Optioneel. Bijkomende criteria:
- kleur,
- frankeerwaarde,
- thema,
- ontwerper,
- variëteit,
- onderwerp bevat…
- publicatieperiode.
Deze criteria worden toegepast zodra de 'enter' toets wordt ingedrukt.

3. Lijst van gevonden catalogusnummers. Dus ook degene die je niet in verzameling
hebt. Deze lijst kan naar Microsoft© Excel© uitgevoerd worden.

4. In mijn verzameling. De waarden in jouw verzameling die voldoen aan de criteria.

In het schermvoorbeeld hebben we gezocht naar alle blauwe zegels tussen 1 januari 2000 en
22 oktober 2018.

Het typisch gebruik van dit scherm is om een onbekende zegel te identificeren.

Gegevens voor een nieuwe opzoeking kunnen ingevoerd worden nadat de zoekvelden
gewist zijn met de knop "Wis Criteria".
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Zoeken 2 - Zoek in de catalogus
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11.2. Zoek in mijn verzameling

Dit scherm bestaat uit drie horizontale blokken:

1. Criteria. Aankoopwaarde meer dan…
2. Optioneel. Frisheid, kleur, aankoopperiode;
3. Gevonden in mijn verzameling.

In het voorbeeld worden de zegels uit mijn verzameling getoond die aan de volgende criteria
voldoen: aankoopprijs van meer dan €5, postfris, rode kleur en aangekocht in 1996. De
selectie kan uitgevoerd worden naar Microsoft© Excel©.

Zoeken 3  - Zoek in mijn verzameling
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12. Welke scans worden in AlbumV10 gebruikt?

12.1. Voorbeeldscans

Scans waarmee de database standaard geladen is op het
niveau van catalogusnummer - ongeacht of je de waarde in
verzameling hebt of niet.
Zij worden gebruikt in de schermen:

 ‘INVOER/NIEUWE WAARDE’
 ‘INVOER/ALLE VELDEN’
 'INVOER/VOLLEDIG NIEUW'
 'KIJKEN/CATALOGUS'
 'ZOEKEN IN DE CATALOGUS';

Zelf voorbeeldscans invoeren is mogelijk;

Alle zegels werden op 600 dpi gescand op een geijkte kleurenscanner en opgeslagen met
langste zijde = 200 pixels en 72 dpi:

Demo

Scannen 1 – Demo
https://youtu.be/qbTieLIoJ3Y
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12.2. Eigen scans

Voor elke waarde uit jouw verzameling die je toevoegt via de schermen 'INVOER/NIEUWE

WAARDE' en 'INVOER/VOLLEDIG NIEUW' kan je een afbeelding inbrengen.
Als je bezig bent met jouw verzameling in kaart te brengen kan je ook werken via
de automatische 'to-do' lijst in scherm ‘MIJN WAARDEN SCANS’.

De scans worden gebruikt in de schermen 'KIJKEN', 'INVOER/NIEUWE WAARDE', 'INVOER/VOLLEDIG

NIEUW', 'INVOER/MIJN WAARDEN SCANS', 'CERTIFICATENBEHEER', 'ZOEKEN'
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13. Jaarlijkse gegevensupdate

13.1. Inleiding

De jaarlijkse gegevensupdate

 is vrijblijvend, zowel voor de gebruiker als voor abisoft;
 wordt ter beschikking gesteld in het laatste trimester van het jaar tegen een geringe

vergoeding10 ;
 veronderstelt dat het systeem up-to-date is t.e.m. het vorige jaar; als dit niet het

geval is zal je integriteitsmeldingen krijgen bij het inlezen van de marktprijzen, omdat
die dan verwijzen naar uitgiften die niet in jouw systeem voorkomen.

13.2. Installatie

De update wordt geleverd als een zip bestand (AlbumV10DataUpdJJJJ.zip)11 met 2 zip
bestanden:

 AlbumV10_Auto_DataUpdJJJJ.zip voor de automatische procedure
 UpdateProcedure.pdf

De updateprocedure legt de installatie in detail uit.

10 gemiddeld €5.00 over de periode 2015 – 2020
11 JJJJ is het jaartal
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14. Reservekopie

14.1. Inleiding

Alle abisoft toepassingen hebben twee componenten:

 de gegevens: worden hersteld vanuit een reservekopie die je aangemaakt hebt;
 het programma: wordt hersteld vanuit het oorspronkelijke installatiepakket. Het is

daarom belangrijk om dit pakket op een veilige plaats te bewaren.

14.2. Reservekopie aanmaken

Neem het volgende op in de periodieke back-up routine van de PC.
 alle bestanden in map:

C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server LocalDB\Instances\v11.0\*.*
 het oorspronkelijke installatiepakket

Opmerking:

 gebruikersnaam is de naam van de gebruiker die het pakket geïnstalleerd heeft,
meestal jouw naam;

 De map ‘AppData’ niet zichtbaar? Volg dan deze procedure

Verborgen bestanden en mappen in Windows 10 weergeven
1. Open Verkenner vanaf de taakbalk.
2. Selecteer Beeld > Opties > Map- en zoekopties wijzigen.
3. Selecteer het tabblad Weergave en selecteer onder Geavanceerde

instellingen de optie Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven
en OK.

 De integriteit van de databases kan je controleren via het scherm
'Reservekopieën/Back Up/Integriteitscontrole';

 Voor SQL gebruikers: je hebt ongetwijfeld reeds routines om back-ups te maken van
jouw databases. Wij gebruiken de 'SQL Server Maintenance Solution' van Ola
Hallengren.
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14.3. Reservekopie terugzetten

Het terugzetten van de gegevens is eenvoudig:

 sluit het programma af;
 zet vanuit de back-up van de PC de volgende database bestanden terug  uit de

map C:\Users\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Local
DB\Instances\v11.0 :

 Album_Data.mdf en Album_Log.ldf
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15. Transfer naar een nieuwe computer

A. Op de huidige PC

1. Verwijder de abisoft registratie via menu-item HULP/REGISTRATIE

Selecteer de registratie record, wis ze [-] en sla op (er is nu geen initialisatiestring of
registratiecode meer);

Registratie 4 - Registratie verwijderen

2. Neem een reservekopie van de database.
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B. Op de nieuwe PC

1. Installeer het abisoft product vanaf het oorspronkelijke installatiebestand – dit is
essentieel omdat zo de gepaste softwareomgeving aangemaakt wordt;

2. Zet de reservekopie van de database terug;

3. Installeer de meest recente programma update; je hoeft de eventuele database
schemawijzigingen niet meer door te voeren omdat de reservekopie van jouw
database die reeds bevat.

4. Vraag een nieuwe registratie aan.
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16. Schone installatie op dezelfde computer

16.1. Inleiding
Het installatieprogramma  controleert of er een abisoft database bestaat op het systeem.
Indien dit niet het geval is wordt een database aangemaakt.
Als er al een database bestaat wordt geen nieuwe aangemaakt om te voorkomen dat de
gegevens die je ingevoerd hebt verloren zouden gaan.
Om toch een schone installatie12 te kunnen doorvoeren op een systeem waar reeds een
abisoft product geïnstalleerd was, moet je dus eerst de bestaande database verwijderen.

Belangrijke opmerking:
In stap 3 van de procedure verwijder je de gegevens van  AlbumV10, dus ook de
gegevens die je ingevoerd hebt in het systeem

16.2. Procedure
1. AlbumV10 afsluiten.

2. Via 'Configuratiescherm\Programma's\Programma's en onderdelen':
 alle AlbumV10 programma's verwijderen: eerst dat zonder uitgever en dan dat met
uitgever abisoft;

3. Via 'Verkenner' : de volgende twee bestanden uit map
C:\Gebruikers\<user>\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Local
DB\Instances\v11.0\ verwijderen13:
Album*.*

4. Via de Opdrachtprompt (als Administrator uitvoeren14):

a. Tik in: C:\WINDOWS\system32>sqllocaldb info “V11.0” (moet ‘Stopped’ zijn)

b. Indien de State ‘Running’ is in stap a., tik dan :
C:\WINDOWS\system32>sqllocaldb stop “V11.0”

c. Tik in: C:\WINDOWS\system32>sqllocaldb delete “V11.0”

5. Via 'Configuratiescherm\Programma's\Programma's en onderdelen' het volgende
programma verwijderen: ‘Microsoft SQL Server 2012 Express LocalDB’

6. De installatie van AlbumV10 opnieuw uitvoeren vanaf het gedownloade
installatiebestand en eventuele programma upgrades doorvoeren.

7. Registratie aanvragen.

12 D.w.z. net alsof je het product voor de eerste keer installeert
13 Zie je deze map niet? Zie opmerking in $14.2
14 Via ‘Zoeken in Windows’ de Opdrachtprompt selecteren, rechts klikken en dan ‘Als administrator uitvoeren’
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