
Installatie BAC-Finad op Windows-XP systeem

In de systeeminstellingen van XP dienen twee wijzigingen te worden aangebracht:

1. Er dient een pad (path) te worden opgenomen, naar de directory waarin het programma staat geïnstalleerd.
Volgt u de standaard installatie procedure (aan te bevelen), dan is dit de directory C:\FIN4

2. De vermelding van het aantal files in het bestand CONFIG.NT dient opgehoogd te worden (veilige waarde
hierbij is 90)

Vervolgens kan BAC-Finad worden geïnstalleerd en de snelkoppeling worden aangepast.

Voor het toevoegen van het pad gaat u als volgt te werk:

• Start het configuratiescherm op (Start => (Instellingen) => Configuratiescherm)
• Dubbelklik op Systeem (zie onderstaande afbeelding)

• Selecteer nu het tabblad Geavanceerd en druk vervolgens op de Omgevingsvariabelen
• In het onderste gedeelte van het scherm (Systeemvariabelen) zoekt u de variabele Path op, selecteert deze

en drukt vervolgens op Bewerken
• Er opent zich dan een scherm, waarbij de huidige waarde van de variabele Path wordt weergegeven
• Druk op de End toets, om helemaal achter aan de tekst te komen te staan met de cursor (LET OP de tekst

mag niet “blauw” zijn als u het pad gaat toevoegen)
• Tik vervolgens achter aan de tekst: ;c:\fin4 toe (vergeet niet te beginnen met een punt komma)

(zie afbeelding)



• Druk vervolgens 3 maal op OK om uw wijzigingen op te slaan

Voor het ophogen van het aantal files gaat u als volgt te werk:

• Ga via Start naar Zoeken en vervolgens naar Alle bestanden en mappen
• Tik in het veld “De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam:” de tekst config.nt in en druk vervolgens op de

drukknop Zoeken
• In het rechter gedeelte van het scherm selecteert u nu met de rechter muisknop het bestand in de

C:\WINDOWS\system32 directory
• En kies vervolgens voor Openen

(zie volgende afbeelding)



• Onderaan in dit bestand vindt u een regel files=40, pas dit aan in files=90
• Sluit het bestand vervolgens (X rechtsboven in de hoek)
• Het programma vraagt dan vervolgens om de wijzigingen in het bestand CONFIG op te slaan
• Bevestig dit met Ja
• De door u uitgevoerde wijzigingen worden pas van kracht, nadat u de computer opnieuw heeft opgestart.

Het beste kunt u dit nu doen (sluit eventueel openstaande programma’s eerst af)

We kunnen BAC-Finad nu gaan installeren.

• Plaats hiervoor de CD in de Cd-speler
• Als de installatie niet automatisch opstart, selecteer dan de Cd-speler en dubbelklik op het bestand

BAC-Finad
• Volg de stappen van de installatie zoals ze worden voorgeschreven (installatie directory is C:\FIN4)

Na de installatie kunt u het programma opstarten door via Start => Alle programma’s => BAC Software op
BAC-Finad 4.1 te klikken.

Het programma zal zich nu openen in een venster, om goed met BAC-Finad te kunnen werken, dient u het
zodanig in te stellen dat het op een volledig scherm werkt.
Onderstaand worden de instellingen hiervoor doorgenomen.

• Druk met de muis op het icoontje links boven in het scherm en kies vervolgens voor Eigenschappen

(zie volgende afbeelding)



• Bij het tabblad Opties klikt u Volledig scherm aan
• Bij het tabblad Indeling dient u ervoor te zorgen dat zowel de Schermbuffergrootte als de Venstergrootte

op 80 x 25 staan
• Druk vervolgens op OK
• In het scherm dat vervolgens opkomt, selecteert u de optie Eigenschappen opslaan voor volgende vensters

met dezelfde naam
• Druk vervolgens op OK
• Als alles correct is verlopen, zal het opstartscherm van BAC-Finad nu verschijnen (in een volledig scherm)
• Mocht de volgende keer dat u BAC-Finad opstart, dit toch weer in een venster worden geopend, klik dan

met de rechter muisknop op de snelkoppeling BAC-Finad 4.1, ga naar Eigenschappen, vervolgens naar het
tabblad Scherm en klik Volledig scherm aan. Sla de wijziging op door op OK te drukken.

• De toegangscode is: **** (vier sterretjes), u kunt dit eventueel via het programma zelf wijzigen

Tijdens de installatie zijn standaard drie administraties toegevoegd te weten:

1. Lege administratie (NLG)
2. Lege administratie (EURO)
3. Standaard rekeningschema (EURO)

Indien u zelf uw eigen rekeningschema in wilt gaan voeren, kunt u het beste als basis hiervoor administratie 1. of
2. kiezen.

Zie voor het opstarten van een administratie het document, wat hierover aanwezig is.

Veel succes met het gebruik van BAC-Finad !!!


