
Tecknow Nederland BV            Inrichten nieuwe computer ter vervanging

U heeft een nieuwe computer aangeschaft om uw oude computer vervangen en op de 
oude computer staan de Tax Databases en de Certificaten ? 
Hieronder staat stap voor stap wat er dient te gebeuren.

Als eerste willen wij u er op wijzen dat tijdens het installeren van Windows programma’s er 
vaak bepaalde informatie in het Windows Register opgeslagen wordt, bijvoorbeeld de 
directories waar het programma en de database geïnstalleerd zijn. Hierdoor is het meestal niet 
mogelijk om Windows programma’s van de ene schijf/computer naar een andere te kopiëren.
Tax Programma’s dienen altijd vanaf de CD-Roms opnieuw geïnstalleerd te worden !

Nieuwe Windows versies
! Gebruikersaccountbeheer / User Account Control (UAC)
Windows Vista en Windows 7 bevatten iets nieuws genaamd Gebruikersaccountbeheer 
(UAC). Bij software die niet specifiek voor Vista en 7 geschreven is kunnen er daardoor 
zaken geblokkeerd worden. Dit geldt niet alleen voor onze software, maar momenteel voor de 
meeste software. Wij adviseren daarom om de instellingen voor Gebruikersaccountbeheer aan 
te passen. In Windows Vista heeft u alleen de keuze tussen aan en uit, dus zult u hem uit 
moeten schakelen. In Windows 7 heeft u de keuze uit 4 niveaus. Wij adviseren om eerst een 
stapje lager te proberen, helpt dat niet dan schakelt u het uit.
Als u niet weet hoe u dit uit kunt schakelen, dan adviseren wij u te zoeken via Google.
U krijgt dan vele zoekresultaten, waar ze u met schermafdrukken laten zien hoe het werkt.

! Compatibiliteit
In Tax IB zit een component dat het programma oprekt naar volledig scherm. In nieuwere 
versies van Windows werkt dit component niet altijd zoals het hoort. Het gevolg is dat u niet 
het hele programma ziet, maar dat er onder en rechts een deel wegvalt.
Om dit probleem op te lossen gebruikt u de compatibiliteitsmode. Na installatie, klikt u met 
de rechtermuisknop op de snelkoppeling op uw bureaublad. Kies in het getoonde menu het 
item Eigenschappen. In het getoonde scherm gaat u naar het tabblad Compatibiliteit. Daar 
geeft u aan dat Windows het programma moet uitvoeren als ware het Windows XP SP2.

Houdt aub onderstaande volgorde aan, loopt u ergens vast neem dan eerst contact met ons op !

1 Installeren alle Tax Programma’s én Databases
U begint met het installeren, vanaf de CD-Roms, van alle door u gebruikte Tax Programma’s 
mét de bijbehorende Databases ! Dit doet u om er voor te zorgen dat de koppeling tussen 
programma’s en databases gelegd wordt. U hoeft voor elk programma alleen de nieuwste 
versie te installeren. Installeer ook het programma Tax Bapi Security, als u (nog) gebruik 
maakt van het BAPI-kanaal.

Voor het herinstalleren van eigen PKIoverheid-certificaten, ivm SBR, neemt u contact op met 
uw certificaat-leverancier.
Als u helemaal geen gebruik (meer) maakt van het BAPI-kanaal, dan gaat u verder bij stap 4.

2 Starten Tax Bapi Security
Als u Tax Bapi Security start, dan zal u gevraagd worden op welke schijf u de certificaten wilt 
opslaan. Kies de gewenste schijf en klik op Ok. Het Windows Register wordt nu bijgewerkt.
Vervolgens zal u gevraagd worden met welk wachtwoord de certificaten beveiligd moeten 
worden. Klik hier op Cancel ! (Uw certificaten zijn ten slotte al beveiligd.)
U zult de melding krijgen dat het programma afgesloten wordt, dat is ook zo bedoeld.
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3 Terugzetten van de Tax Bapi Security Database en de Certificaten
a Voor het terugzetten van de Tax Bapi Security Database dient u zelf de inhoud van 
volgende map te kopiëren:
<schijf>:\Tax\Security\Programma
Kopieer de inhoud van de oude computer naar de map met dezelfde naam op de nieuwe PC. 
U dient hierbij de zojuist bij stap 1 geïnstalleerde bestanden op de nieuwe computer te 
overschrijven.

b Voor het terugzetten van de Certificaten heeft u 2 mogelijkheden:
– Als u via Tax Backup een backup van uw Certificaten maakt, dan kunt u dit backup-

bestand via Tax Backup op de nieuwe PC terugzetten, of
– Kopieer zelf de inhoud van de volgende map van de oude naar de nieuwe PC

<schijf>:\Tax\Security\Certificaten

4 Starten Tax aangifteprogramma’s
Start nu, 1 voor 1, de aangifteprogramma’s op om te controleren of alles goed geïnstalleerd is.

Als het programma bij het starten aangeeft dat de Database niet gevonden kan worden, sluit 
dan het programma af. Start vervolgens, als Beheerder, het Alias-programma dat bij het 
aangifte-programma hoort. Dit Alias-programma is te vinden in het volgende map:
IB <schijf>:\Tax\T20xx\Tools\TaxIB20xxAlias.exe  (20xx = belastingjaar)
OB <schijf>:\Tax\O2005\Programma\TaxOBAlias.exe
EKA <schijf>:\Tax\EKA\Programma\TaxEKAAlias.exe
Advies <schijf>:\Tax\A20xx\Programma\TaxAdviesAlias.exe  (20xx = belastingjaar)

Tijdens het starten van het aangifteprogramma worden ook de mappen Aangiften (en 
Aanslagen bij Tax EKA) aangemaakt. (Voor Tax IB en Tax WIA gebeurt dit pas in het 
Communicatie Centrum.)

Programma’s die gebruik maken van het BAPI-kanaal zullen tevens vragen met welke 
wachtwoorden de BAPI-certificaten beveiligd zijn.
U vult hier de wachtwoord(en) in zoals u eerder op de oude computer heeft gedaan.
(Voor Tax IB en Tax WIA krijgt u deze vraag als naar het Communicatie Centrum gaat.)

Mocht u de wachtwoorden van uw BAPI-certificaten niet zo snel bij de hand hebben, dan 
kunt u op de oude computer via Tax Backup die wachtwoorden achterhalen:
Start op de oude computer het programma Tax Backup, u ziet 2 grijze knoppen, klik op de 
rechtse: Certificaten. U ziet daaronder nu 4 nieuwe knoppen, klik op de 3e: Wachtwoorden.
Selecteer links een programma waarmee u recent nog aangifte heeft gedaan (via het BAPI-
kanaal), en klik op Toon wachtwoorden. De onderste 2 wachtwoorden zijn van belang: 
Certificaat DS en Certificaat E  (DS = Digitale handtekening, E = Encryptie).

5 Overzetten van Tax Databases én Aangiften
Als de oude computer nog werkt, dan werkt het het makkelijkst als u via Tax Backup een 
backup maakt van al uw Databases én Aangiften (aanvinken !).
Vervolgens gebruikt u Tax Backup op de nieuwe computer om alles weer terug te zetten.
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Mocht het om een of andere reden via Tax Backup echt niet lukken, dan kunt u per 
programma de mappen Database én Aangiften (én Aanslagen én Toeslagen) naar de 
bijbehorende Tax mappen op de nieuwe computer kopiëren. Werk in dit geval nauwkeurig !
De gegevens in de Database- en Aangiftemappen zijn geen programma’s dus die kunnen 
eventueel zo overgezet worden, maar het gebruik van Tax Backup heeft de voorkeur, omdat u 
dan niet per ongeluk 2 jaren door elkaar kunt halen/verwisselen.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag, via tax@tecknow.nl

Met vriendelijke groet,

Tecknow Team
White Cat Software
Cybersoft
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