
     
 

 

ARC+ in een netwerk  

 
ARC+ software installeert u altijd op elk station. U kunt projecten en bibliotheken delen via een central 
schijf zoals in een server installeren. Zorg ervoor dat u op ieder station ADMINISTRATOR bent en 
volledig bevoegd bent om te installeren! 

NETWERK (voorbereiding) 

• Zorg ervoor dat op uw netwerkschijf een letter als naam heeft (bij voorkeur een apart voor 
ARC+) bijvoorbeeld P:\. Nooit alleen een IP-adres of nas-schijf.  

• Maak een aparte map voor uw projecten, bijvoorbeeld P:\ARC+ Projecten. Zorg dat al het 
tekenwerk van uw medewerkers daar ook daadwerkelijk in staat. Dus niet lokaal. 

• Zorg ervoor dat printers op alle “client” stations exact dezelfde naam hebben. 

BEHEERDER (station) 

• Maak uw eerste en eigen station klaar met alles standaard en installatie map c:\ARC+ versie 
Edition 

• Installeer alle delen zoals in de setuppagina van uw versie. 

• Installeer óók de bilbiotheken éérst op uw eigen systeem in C:\ alsof u alleen zou werken. 

• Zorg dat u persoonlijke zaken zoals sjablonen en extra eigen bibliotheken daar allemaal in 
orde maakt. Schoon eventueel meteen ongebruikte stempels en kaders op. 

• Test alles grondig: open wat oude tekeningen, maak afdrukken zodat u zeker weet dat u niets 
mist! 

• U mag nergens de melding krijgen "objecten ontbreken". 

• Maak geen bibliotheken buiten c:\ARC+ versieEdition\ARCALIB. Ook alle persoonlijke zaken 
maken onderdeel uit van arcalib, met de naam van uw bedrijf als herkenning.  
Voorbeeld: c:\ARC+ versieEdition\ARCALIB\_Bureau 

• U kunt zaken uit oude versies overzetten, maar doe afstand van de map bouwbib. Die is niet 
meer nodig. Wat op uw server staat p:\arcplus van uit hele oude versies 2007 en ouder altijd 
laten staan! Uw tekeningen verwijzen nog naar die van 2007 of ouder. 

• Maak op de server dezelfde mapnaam aan van uw versie met de windows verkenner 
C:\ARC+ versieEdition naar P:\ARC+ versieEdition 

• Verplaats dan van C:\ARC+ versieEdition\ARCLIB naar uw server P:\ARC+ versieEdition \ 

• Start ARC+ beheer en bewerk uw versie "ARCALIB" verander simpel weg de stations letter 
van C:\ naar P:\ 
Verander WORK van C:\ARC+ versieEdition\Work naar P:\ARC+ Projecten 

• Bewerk ook de internet updater koppeling alleen bij uw eigen systeem om de bibliotheken bij 
te werken en laat die naar de zelfde schijf verwijzen, | 
Dus volgens ons voorbeeld wordt c:\ dan p:\ 

Medewerker “client”stations 

• Installeer ARC+ zoals anders behalve stap 3 . 
Dus zonder bibliotheek en toevoegingen. Wel alles standaard weer op C:\ 

• Start ARC+ beheer en laat de arcalib naar de juist schijf verwijzen. 

• Laat WORK naar P:\ARC+ Projecten verwijzen. 



     
 

 

 

 


