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Installatie King Task Centre 
 
In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze 
handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande 
installatie. 
 

1. Download het installatieprogramma van het King Task Centre en sla dit bestand op. U vindt 
de download op http://www.king.eu/support/downloads/ktc/; 
 

2. Als u al een installatie van de King Maatwerkbox of het King Task Centre heeft, maakt u dan 
eerst een backup van de database; 
 

3. Het gedownloade bestand is een ZIP-bestand. Pak het ZIP-bestand uit en start de 
setup.exe; 
 

4. U krijgt dan eerst een welkomstvenster te zien; hier kiest u voor de knop Install. Nu wordt 
de wizard gestart die u door de installatieprocedure loodst; 

 
5. Als de installatie extra onderdelen nodig heeft die nog niet op de computer zijn 

geïnstalleerd, dan krijgt u hiervan een melding. Klik in dit geval op Install; 
 

 
 

6. U komt dan in het venster van de InstallShield Wizard. Klik hier op de knop Next >. 
 

7. In geval van een upgrade krijgt u een waarschuwing, kies hier voor Yes. 
 

 
 

8. In het volgende venster dient u uw licentiesleutel in te voeren. Deze hebt u per e-mail 
ontvangen. 

 
9. U komt nu in een venster, waarin u de soort installatie kunt kiezen. Selecteer “Client”, 

“Server” en eventueel SMTP Agent. Klik hierna op de knop Next >. 
 

http://www.king.eu/support/downloads/ktc/
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10. Maakt u gebruik van een SQL-database, dan krijgt u de volgende vraag.  
 

 
 

11. Kies de locatie voor de programmatuurbestanden en klik op de knop Next >. 
 

 
 

12. Kies de locatie voor de tijdelijke bestanden van het King Task Centre. Dit moet een map zijn 
in de root van een schijf (dus geen submap). Klik vervolgens op de knop Next >. 
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13. Nu wordt het King Task Centre geïnstalleerd. Als de installatie voltooid is, krijgt u het 
volgende venster: 

 

 
 

14. Kies hier voor de knop Finish om de installatie te voltooien. 
 

15. Hierna wordt de Configurator gestart. Hier kunt u een opslaglocatie opgeven voor het King 
Task Centre.  
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16. Kies weer voor Next > . U krijgt dan “Store configuration”. Installeert u een upgrade, dan is 
het aan te raden dezelfde locatie te gebruiken. Wij adviseren het gebruik van de Microsoft 
SQL Server Store. 
 

17. Hierna kiest u bij de “Resillence Settings” bij Current Setup voor Standalone en daarna voor 
Save > : 

 
 

18. In het volgende venster geeft u het wachtwoord op van de KTC gebruiker “Administrator”, 
die u moet gebruiken bij het inloggen in King Task Centre: 
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De King Maatwerkbox Configurator kunt u hierna sluiten met “Close”. 
 

19. Om het King Task Centre te starten, maakt u een snelkoppeling aan van tcentre.exe, 
bijvoorbeeld in de map C:\ Program Files (x86)\King\KingTaskCentre\: 
 

 
 

20. Hiermee start u het programma door dubbel te klikken op het kroontje. U krijgt dan de 
volgende melding: 
 

 
 

21. U dient de snelkoppeling waarmee u het King Task Centre start nog te voorzien van de 
parameter “/oem”. U gaat hiervoor als volgt te werk. 
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 Klik in het startmenu met uw rechter muisknop op de snelkoppeling van het King Task 
Centre. U komt dan bij de eigenschappen van de snelkoppeling. 

 Zet bij het Doel de parameter /oem erachter. Het doel wordt dan bijvoorbeeld: 
"C:\Program Files\King\KingTaskCentre\tcentre.exe" /oem 

 
Bijvoorbeeld: 

 

 
 

22. De service van het King Task Centre moet gestart zijn als u het King Task Centre wilt 
kunnen opstarten. Als dit niet automatisch is gebeurd, kunt u dit ook handmatig doen in 
Windows bij de Services in het configuratiescherm: 
 

 
 

23. De eerste keer dat u het King Task Centre start, krijgt u het inlogscherm. Werkt u met één 
installatie van het King Task Centre, dan geeft u bij Server “localhost” op. Werkt u met een 
server-client installatie van het King Task Centre, dan vult u bij de client hier de naam of het 
IP-adres van de server in.  
Kies voor King Task Centre Authentication. De standaard User name is “Administrator”. Bij 
het Password vult u het door u zelf aangemaakte wachtwoord in. Bij een upgrade gebruikt 
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u hier de bestaande toegangscodes zoals u deze ook hebt gebruikt in de eerdere versie van 
het King Task Centre. Bij een nieuwe installatie hebt u het wachtwoord tijdens de installatie 
opgegeven. 

 

 
 
 

24. Als u vervolgens op OK klikt komt u in het King Task Centre.  
 

25. Een nieuwe database connectie maakt u via het menupunt Manage > Tools > Input > 
Database Query (ODBC). U komt dan in het venster met de verschillende connecties.  

 
26. Hier klikt u op de knop Add. U komt dan in het venster “Select Product”. Selecteer het 

vakje bij “Use existing DSN” Nu kunt u de bestaande ODBC verbinding selecteren. Sluit het 
scherm door op OK te klikken: 

 

 
 

27. Om te controleren of de verbinding goed is, klikt u op de knop Test. U krijgt dan, als alles 
goed is verlopen, de volgende melding: 
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28. Via de knop Properties komt u in het scherm waar de instellingen van de verbinding worden 
bijgehouden. Op het tabblad ‘Connection’ dient u het vakje bij ‘use Pass-Through’ te 
selecteren: 

 

 
 

29. Bij het tabblad SQL verandert u bij Currency Locale de instelling in Engels (Verenigde 
Staten) en SQL Join Syntax in SQL-92 Standard: 
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30. Sluit het scherm af met OK. 
 

31. Vervolgens dient u het bijgevoegde .qsl-bestand vanuit het King Task Centre te importeren.  
Dit kunt u doen via het menupunt Manage > Licensing...  Hier kiest u voor de knop Import 
en u verwijst naar het .qsl-bestand. Na het importeren van het .qsl-bestand zal het scherm 
er als volgt uit zien: 

 

 
 

32. De installatie van het King Task Centre is nu gereed.  
 
 
Belangrijk: De licentie van het King Task Centre is geldig voor een jaar. Ieder jaar krijgt u een 
nieuwe licentiesleutel toegestuurd. 


