
Het updaten van de Simar (Goop) software. 
Enkele aanwijzingen: zorg ervoor dat iedereen uitgelogd is (uitloggen is niet de PC uit, maar 

daadwerkelijk het Simar menu en/of alle schermen afsluiten). U dient vanzelfsprekend ook de 

rechten te hebben om dit gedeelte van de software te kunnen uitvoeren. 

 

In het menu gaat u naar Systeemprogramma’s >> Inlezen bestanden 

In het scherm dat u daarna te zien krijgt kiest u voor “Help” en “laatste servicepack downloaden” 

 

De software begint met het downloaden van de allernieuwste software 

 

Na het downloaden van de software wordt u gevraagd om de software te verwerken 



 

Tijdens het verwerken wordt de gedownloade software als het ware ‘echt geïnstalleerd’. Om dit te 

kunnen doen dient iedereen te zijn uitgelogd (muv uzelf die het updaten uitvoert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadat u op ‘verwerken’ heeft geklikt ziet u een disclaimer schermpje (hetzelfde dat u ook ziet 

wanneer u een artikelbestand update) 

 

Als het verwerken gereed is krijgt u onderstaand schermpje te zien waarin u de optie heeft om alle 

nieuwe functies die zijn uitgeleverd te kunnen lezen. Wij raden aan dit te doen. 

 

 

Hierna is het updaten klaar. 

Wanneer u de Simar client opnieuw opstart zult u de melding krijgen dat er nieuwe software wordt 

geïnstalleerd; als dit gedaan is heeft u het vertrouwde menu in beeld en is de nieuwe software ook 

daadwerkelijk beschikbaar. 



Updaten van software in Citrix / Terminal server systemen 
Wanneer de Simar software in een Citrix of Terminal server omgeving draait zijn er een aantal 

technische omstandigheden die het niet wenselijk maken om direct te beginnen met verwerken. 

U kunt ervoor kiezen om de verwerking op een later tijdstip automatisch te laten plaatsvinden, 

volgens door uzelf op te geven parameters. 

Let op: de server dient op het tijdstip dat u instelt niet afgesloten te zijn!! 

 



 

 

 

Indien u ondersteuning nodig heeft kunt u contact opnemen met de Simar Helpdesk op 

telefoonnummer 020-4808286. 

Eventueel is hier ook een extra handleiding voorhanden indien u werkt in een Citrix / Terminal Server 

omgeving. 

 


