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INSTALLATIE VAN KING 5.45 64 BITS DATABASE SERVER
Dit document beschrijft de installatie van King op een Windows 2003/2008 64 bits-server. Bij
deze installatie wordt een 64bits databaseserver geïnstalleerd en wordt de 32bits databaseserver inactief gemaakt.
Onderstaande procedure voert u uit op de computer die als Windows-server fungeert. het moet
daarbij gaan om een 64bits Windows 2003, Windows 2008 of Windows 2008 R2 server. Het is dus
niet voldoende dat de processor waar de server op draait 64bits is.

1. Installeer King 5.45a en kies daarbij voor “Installeer King met licentiegegevens”; de keuze
“Installeer 64bit databaseserver” is nu nog niet beschikbaar (zie afbeelding). Installeer het
pakket overeenkomstig het document “Installatie van King 5.45 in een Windows-netwerk”;
2. Na afloop van de installatie is de keuze “Installeer 64bit databaseserver” wél beschikbaar (zie
de volgende afbeelding). Zorg dat iedereen King 5.45a verlaat en sluit de King databaseserver
af;
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3. kies voor “Installeer 64bit databaseserver”;
4. daarna verschijnt het Welkom-venster van het installatieprogramma. Klik op de knop Volgende;
5. u komt dan in het venster met de tekst van de gebruiksovereenkomst. Deze tekst is ook
opgenomen als bijlage achterin de King-gebruikershandleiding. Gaat u akkoord met deze
overeenkomst, dan selecteert u het vakje en klikt u op de knop Volgende;
6. het programma is nu gereed om de 64bits-databaseserver van King 5.45 te installeren. Klik op
de knop Installeren om 64bits-databaseserver van King te installeren. Na afloop kunt u het
installatieprogramma afsluiten met Voltooien;
7. start de database-server voordat u King start. De database-server kunt u starten door óf de
server-machine zelf opnieuw te starten, óf door vanuit de server-machine op de Start-knop van
Windows te klikken en PROGRAMMA’S te kiezen, vervolgens naar de map van King 5.45a te
gaan en daar de optie START DATABASE-SERVER te selecteren. Om wijzigingen aan te
brengen in de normale King-installatie, dient u eerst deze 64bits databaseserver te
deïnstalleren.
8. nu de database-server actief is, kan King worden gestart.
Aandachtspunt bij Windows Vista/ 7 / Windows Server 2003/2008
Het starten en stoppen van de database server is alleen mogelijk als u beschikt over Administratorrechten of over het wachtwoord van de Administrator.
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