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0. WINDOWS UPDATES INSTALLEREN 
Gereed Omschrijving 

  
0.1 Installeer alle beschikbare Windows updates. 

 Start -> Instellingen -> Bijwerken en beveiliging -> Updates 
 0.2 Herstart de computer 

 
 Herhaal dit totdat er geen updates meer gevonden worden (soms kunnen namelijk niet alle updates 

in één keer worden geïnstalleerd). 
 
 
1. BACK-UP MAKEN OUDE PC 

Gereed Omschrijving 

  

1.1 Maak een back-up van de WIZZkit 
 Installatiebestanden inclusief database en sjablonen 
 Basismap voor documenten 

zie: https://www.wizzkit.nl/help/back-up_maken.html  
 
 
2. WIZZkit INSTALLEREN OP DE NIEUWE PC 

Gereed Omschrijving 

  
2.1 Download de laatste versie van de WIZZkit via onderstaande link  

https://wizzupdate.nl/downloads/WIZZkit - setup.exe  

 
2.2 Download en lees de installatie-instructies goed door. 

https://wizzupdate.nl/downloads/WIZZkit - Installatie-instructies.pdf 
  2.3 Installeer de WIZZkit 

  2.4 Start de WIZZkit niet op (of sluit deze direct af na installatie) 
 
 
3. SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO INSTALLEREN 

Gereed Omschrijving 

  

3.1 Download en installeer SQL Server Management Studio (Management tools): 
Let op: Neem bij een 32bit besturingssysteem (zie configuratiescherm) even contact op. 
 
64bit: https://wizzupdate.nl/downloads/SQLManagementStudio_x64.exe  

 3.2 ALLEEN indien bij de installatie gevraagd wordt om .NET Framework 3.5 te installeren. 
 
a) Druk Windows Logo Key + R toets tegelijkertijd in. 
b) Typ de opdracht appwiz.cpl en druk op Enter. 
c) Aan de linkerkant, klik op Windows-onderdelen in- of uitschakelen. 
d) Zet een vinkje voor .NET Framework 3.5. Selecteer alleen deze optie in de eerste instantie. Ik 

ga ervan uit dat je de HTTP niet nodig gaat hebben. 
e) Er wordt gevraagd of je de bestanden wilt downloaden van Windows-Update. Doe dit en start 

hierna de PC op als er om wordt gevraagd. 
 
 
4. BACK-UP TERUGZETTEN OP DE NIEUWE PC 

Gereed Omschrijving 

  

4.1 Zet de back-up terug (zie stap 1.1). 
 Installatiebestanden inclusief database en sjablonen 
 Basismap voor documenten 
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Zie: https://www.wizzkit.nl/help/back-up_terugzetten.html    

 
4.2 Zorg ervoor dat de huidige Windows-gebruiker ADMIN-autorisatie heeft op de installatie map van 

de WIZZkit (zie ook 5.7). Dit is vooral belangrijk i.v.m. de schrijfrechten op de database-bestanden. 
 
 
5. DATABASE AANMELDEN 

Gereed Omschrijving 

 5.1 Start SQL Server Management Studio 

 
5.2 Meldt je aan bij de instantie “<uwcomputernaam>\BALANCEDPLUS2008” 

Vervang hierbij <uwcomputernaam> met de naam van uw computer (of server). 
 5.3 Klik met de rechtermuisknop op “Databases” 
 5.4 Selecteer de optie “Attach” 

 

5.5 Klik op “Add” en selecteer vervolgens de database van de WIZZkit (zie 3.1) 
Standaard map voor de database is: 
C:\Program files (x86)\WIZZkit\Data\... 

 5.6 Klik op “Ok” 

 

5.7 Het icoontje vóór de naam van jouw database moet nu geel zijn . Indien het icoontje van de 

database grijs is , dan is de database Read-Only. Volg in dat geval de onderstaande instructies: 
 
A. Read-Only van database aanpassen 

a. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de database 
b. Selecteer de optie: “Properties” 
c. Selecteer de optie: “Options” 
d. Wijzig de optie: “Database Read-Only” naar “False” 

 
e. Klik op “OK” 

 
Wanneer deze wijziging NIET wordt geaccepteerd, dan ga je hieronder verder met B. 
 
B. Alleen-lezen van database-bestanden aanpassen 

a. Open in “Verkenner” de map van de database (zie 5.5) 
b. Klik met de rechtermuisknop op het bestand met extensie *.ldf 
c. Selecteer de optie: “Eigenschappen” 
d. Ga naar het tabblad: “Algemeen” 
e. Verwijder het vinkje bij: “Alleen-lezen” 

 
f. Klik op “OK” 

 
g. Herhaal a t/m f voor het bestand met extensie *.mdf 

 
h. Herhaal de stappen bij A 

 

Wanneer de database in Management Studio nu nog steeds grijs is , dan ga je hieronder verder 
met C. 
 
C. Machtigingen aanpassen 

a. Open in “Verkenner” de map van de database (zie 5.5) 
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b. Klik met de rechtermuisknop op het bestand met extensie *.ldf 
c. Selecteer de optie: “Eigenschappen” 
d. Ga naar het tabblad: “Beveiliging” 
e. Klik op: “Bewerken” 
f. Selecteer de huidige Windows gebruiker (waarmee je bent ingelogd in Windows) 

Indien deze niet in de lijst met gebruikers staat, dan voeg je deze eerst toe. 
g. Geef deze Windows gebruiker “Volledig beheer” door een vinkje te plaatsen bij 

“Toestaan” 

 
h. Klik op “OK”  

 
i. Herhaal a t/m f voor het bestand met extensie *.mdf 

 
j. Herhaal de stappen bij A 

 
Neem bij vragen contact op met uw systeembeheerder of met WIZZ.support. 
 
Na het wijzigen van de beveiligingsinstellingen  

 5.7 Sluit SQL Server Management Studio af 
 
 
6. UDL-BESTAND AANPASSEN 

Gereed Omschrijving 

 6.1 Open verkenner 
 6.2 Ga naar de installatie map van de WIZZkit (zie 3.1) 
 6.3 Open de map “Data” 

 

6.4 Dubbelklik op het bestand met de extensie .udl (bijvoorbeeld: MijnDB.udl) 
Op PC’s met Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 hebt u standaard geen rechten in deze map. 
Kopieer het UDL-bestand dan eerst even naar het bureaublad, maak de onderstaande wijziging en 
plaats het bestand vervolgens terug. 

 
6.5 Wijzig de servernaam in <uwcomputernaam>\BALANCEDPLUS2008  

Vervang hierbij <uwcomputernaam> met de naam van uw computer (of server) 

 
6.6 Klik op “Verbinding testen” 

De verbinding moet nu correct werken. 

 
6.7 Klik op “Ok” 

Plaats eventueel het gekopieerde UDL-bestand weer terug in de installatiemap (zie 6.2) 
 
 
7. DE WIZZKIT STARTEN 

Gereed Omschrijving 

 7.1 Start de WIZZkit op 

 

7.2 De WIZZkit zal controleren of de opgeslagen mappenstructuur in de database aanwezig is en 
eventueel vragen om deze mappen te wijzigen. 
Op een server dient u een netwerkmap op te geven die voor alle gebruikers te benaderen is. 

 

7.3 Wanneer de Computernaam of Windows gebruikersnaam nu een andere naam hebben, dan zal de 
WIZZkit bij het opstarten jouw WIZZkit-gebruikersaccount niet kunnen ophalen. 

 Vul zelf Gebruikersnaam en Wachtwoord in 
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 Klik op “OK” 
 Ga in WIZZkit naar ADMIN-panel -> Gebruikers 
 Wijzig de Computernaam en/of Windows gebruikersnaam 
 Klik op “Opslaan” 

 
 
 
8. LICENTIEBESTAND EN ACTIVERINGSCODE AANVRAGEN 

Gereed Omschrijving 

  
8.1 Het huidige licentiebestand en activeringscode zijn niet meer geldig. 

Neem s.v.p. contact op met WIZZ software en service om deze aan te vragen. 
 
 
9. GEGEVENS OP DE NIEUWE PC IN DE WIZZkit CONTROLEREN 

Gereed Omschrijving 

  
9.1 Controleer of alle gegevens correct op de nieuwe PC zijn overgezet en dat de WIZZkit correct 

werkt. 

 
 

LET OP: 
Vanaf het moment dat de WIZZkit op de nieuwe PC is geactiveerd, 
vervalt het recht om deze op de oude PC te gebruiken.  
Bij misbruik worden alle licenties geblokkeerd. 

 
 
 
 
10. De WIZZkit VAN DE OUDE PC VERWIJDEREN  
Doe dit pas als alles correct werkt op de nieuwe computer 

Gereed Omschrijving 

  10.1 Druk op Start -> Configuratiescherm -> Software 

  10.2 Selecteer de vermelding WIZZkit 

  10.3 Druk op de knop "Verwijderen" en volg de instructies 

 

10.4 Verwijder eventuele restanten m.b.v. Windows Verkenner: 
Verwijder de gehele installatie map:  
C:\Program files\WIZZkit\... 
Of in het geval van een 64bit besturingssysteem: 
C:\Program files (x86)\WIZZkit\... 
Deze map kan ook afwijken indien deze tijdens de initiële installatie is gewijzigd. 

 


