Archi Office, programma voor het beheer van administratieve
documenten van de architect
Systeemvereisten:
Windows : Pentium, Windows XP, Vista, Windows7 2 Gb Ram
Mac: iMac 1Ghz, MacIntel, 10.2.8 of hoger 2 Gb Ram
Versie Klant/Server: netwerk minimum 100, TCP/IP
Postscript printer
Demoversie
• Om het programma te gebruiken in demoversie moet u het programma installeren
(zie hieronder).
• Wanneer de beschermingsdongle niet wordt gevonden, gaat het programma over
in demomodus, de software nodigt u uit de taal te kiezen.
• In demoversie, is het mogelijk om gegevens aan te maken, te veranderen.
Het aantal aan te maken fiches is wel beperkt.
Voor een nieuw gebruik, kunt u het gegevensbestand vervangen door het
oorspronkelijke ‘demo data‘ bestand.
• De afdruk van de BDW, vergelijking of vorderingsstaat is te visualiseren via de
knop voorbeeld van de afdrukset (bestand/Afdrukken …)
De beschermingsdongle installeren
• Installeer de dongle driver van de map ‘Driver Hasp’ van de CD-Rom
• Herstart de computer
• Steek de beschermingsdongle op een USB poort van de computer
• Voor de Klant/Server versie, steekt u de beschermingsdongle op de server.
Archi Office installeren
Zorg dat u over de administrator-rechten beschikt
Desactiveer uw antivirus
Versie monopost (één computer, één dongle)
Kopieer en decompacteer ‘Archi Office Mono’ in de map Toepassingen van uw
harde schijf.
Versie Klant/Server (twee of meer klant computers en één server computer)
Op de server computer
Kopieer en decompacteer ‘Archi Office Server’ in de map Toepassingen van uw
harde schijf.
Op de klant computer
Kopieer en decompacteer ‘Archi Office Client’ in de map Toepassingen van uw
harde schijf.
Voor een upgrade, volg de hierboven beschreven wijze en vervang het
gegevensbestand ‘data_demo’ door uw gegevensbestand.
Archi Office starten
Versie monopost
• Start Archi Office van de ‘Archi Office mono’ map
• Open het gegevensbestand. (zie hieronder hoe van bestand te veranderen).
Server starten:

• Start Archi Office Server van de Archi Office Server map
• Open eventueel een gegevensbestand
• Laat eventueel 4D server toe om door de firewall te communiceren.
• Activeer 4D, daar moet u inloggen (Bewaar de login en wachtwoord),
gebruik het product en expansion nummer die u werden opgestuurd (eerste
gebruik). Instaleer evenveel 4D write expansions dan gebruikers.
Tijdens het toevoegen van bijkomende licenties, activeer eerst de expansions
dan de 4Dwrite.
• Open het gegevensbestand. (zie hieronder hoe van bestand te veranderen).
• Archi Office server is gereed om de klanten te dienen.
Klant starten:
• Start de server.
• Start Archi Office klant van de map ‘Archi Office Client’.
• In de dialoog, selecteer TCP/IP en Archi Office (eerste opstarting).
• Local ressources worden aangepast (eerste opstarting).
• Selecteer de map met de klant toepassing (eerste opstarting)
• Archi Office client is gereed om het gegevensbestand te beheren.
Archi Office leren
Raadpleeg de Archi Office hulp ofwel via hulp van het programma ofwel in pdf
formaat op de CD-Rom. Volg de punten van het tabblad ‘Snel leren’ voor een eerste
gebruik.
Gegevensbestand
Het gegevensbestand bevat al uw gegevens: dossiers, tussenpersonen, bdw, type
artikels … maak regelmatig een back-up van de bestanden naam_van_basis.4dd,
naam_van_basis.4DIndx, naam_van_basis.Match.
Slechts één gegevensbestand wordt tegelijkertijd geopend.
Start Archi Office en druk tevens op de ‘Alt’ toets, dit geeft u de mogelijkheid om het
gegevensbestand (mono of server) te kiezen dat geopend moet worden.
De naam van het eerste gegevensbestand, ‘Data_demo’ moet veranderd worden,
verlaat Archi Office alvorens zijn naam te veranderen.
Het gegevensbestand is beperkt tot 2 Gb. Archiveer regelmatig oude bestanden.
Om ruimte te besparen in het gegevensbestand, kunt u uw bestanden verwijderen
en gegevens compacteren.
Aanmaak, reparatie, compacteren van gegevensbestand
Wanneer de reparatie van gegevens noodzakelijk is, zal Archi Office u waarschuwen.
De Maintenance and security center (vanaf versie 5.4) is in Archi Office geïntegreerd.
Lanceer Archi Office met de ‘alt’ toets ingedrukt.
Utilities map:
4DTools (voor versie voor 5.4) laat de reparatie van beschadigde
gegevensbestanden toe, maak eerst een back-up.
Kopieer de toepassing op uw harde schijf, start 4Dtools, open Archi Office (in de
database map voor PC), het laatste gebruikte gegevensbestand kan hersteld
worden (‘alt’ na opening van Archi Office om te veranderen).

Alleen het gegevensbestand moet hersteld worden.
Maintain: Stelt een diagnose
Repair: herstellen van gegevens, van boven naar onder, de ingreep is steeds
grondiger.
Compact : defragmenteren van het gegevensbestand.
TransX laat u toe een gegevensbestand van Mac naar PC over te brengen.
Archiv map:
Bevat de archieven van het demo gegevensbestand.
VHM_CCT map:
Bevat de archieven van de type beschrijvingen der werken, raadpleeg het bestand
‘Voor installatie’ om ze in uw gegevensbestand te integreren.
Opmerkingen :
• De programma’s kunnen niet opstarten vanaf de CD-Rom.
• Zonder beschermingsdongle werkt Archi Office in demo versie
(veranderingen kunnen niet opgenomen worden, copieer opnieuw het
gegevensbestand van de CD-Rom indien nodig)
• De beschermingsdongle en de CD-Rom werken zowel op Mac als op Windows.
• Indien de beschermingsdongle niet wordt herkend, steek het op een andere usb
poort van de computer, installeer de driver opnieuw,en herstart de computer.
• Het gegevensbestand in monopost kan gebruikt worden in klant-server versie en
omgekeerd.
• Het gegevensbestand kan via een netwerk beheerd worden.
Client/serveur
De klanten uitwissen :
Om de klant uit te wissen, kunt u de Archi Office… mappen verwijderen die zich
bevinden in:
op mac : Macintosh/users/Naamgebruiker/Libary/ApplicationSupport/4D
op PC : Harde schijf\Documents and Setting\ Naamgebruiker \Application Data\4D
Deze map wordt automatisch aangemaakt wanneer een klant zich op de server
aansluit.
• De waarschuwing: ‘4D Write only available for 30 minutes …’ tijdens het starten
betekent dat de 4DWrite Plugin niet werd geactiveerd op de server, raadpleeg de
documenten die u werden overgebracht.
• In klant/server moet de 19813 poort op de server open zijn indien de firewall
geactiveerd is.
• De error –10002 in klant/server kan zich voordoen wanneer de laatste server
waarop een klant zich heeft aangesloten niet actief is of wanneer de screensaver
actief is op de server (desactiveer het).
• Om berichten te kunnen verzenden in klant/server zorg ervoor de optie ‘Register
Clients at startup … ‘ in de voorkeuren van de server aan te kruisen

• De error –5 komt voort van een probleem in de aanspreektitels, familie en
activiteiten. Klik op ‘Gegevens toevoegen’ van de familie en activiteiten pagina van
de voorkeuren van de tussenpersonen en modellenlijst.
Archi Office 5.4v1 wijzigingen ten opzichte van versie 5.3v5
Voorafgaande behandeling van de gegevens :
Voor de opening van uw gegevens met Archi Office 5.4, moet u uw gegevens
controleren repareren en compacteren. Dit wordt gedaan met 4D tools/util.
U vindt de laatste versie op onze website pagina 'Chargement'.
Raadpleeg de 4DTools info’s hieronder.
Let op, het geheugen van de Hasp beschermingsdongle die de vorige
versies liet werken moet aangepast worden om Archi Office 5.4v1 te
activeren. Deze verrichting moet op een monopost versie verwezenlijkt
worden.
U hebt een nieuw activeringsnummer ontvangen. Tijdens een upgrade, bij de
eerste opening wordt u uitgenodigd dit nummer in te vullen.
Daarna kan de sleutel de oude versies niet meer activeren.
Nieuwe functies 5.4v1 :
• Compatibel met Windows7
• Compatibel avec Mac OS 10.7, 10.8
• Positie en grootte van de ramen opgeslagen
• Afwisselende kleuren in de lijsten
• Popup-menu (Rechterklik) menu presentatie van de hiërarchische lijsten
• Popup-menu (Rechterklik) opties knop van het palet
• Lengte van merktekens M1 M2, M3, nu 4 lettertyppen, afdruk van de merktekens
• Vergelijkingslijst van aannemers, vrije verandering van naam aannemer
• Automatische herberekening van de titels totalen voor afdruk
• Export met titels van rubrieken en digitale gegevens geformateerd
Exportation avec titres des rubriques et données numériques formatées
Exporteren met dezelfde rubrieken en geformatteerde digitale gegevens
• Lijsten met parametreerbare kleuren volgens het artikel niveau
• Afdruk BDW, nieuwe lijn stijlen in tabelformaat
• Afdruk, bestemming, rechtstreekse afdruk, Pdf, Word ...
• TUSSENPERSONEN, IBAN nr en BIC
• Nieuw gegevensbestand, Maintenance
In ArchiOffice 5.4, bestaat 4D tools niet meer.
Alle maintenance functies zijn geïntegreerd en worden geactiveerd met de ‘alt’
toets tijdens het lanceren van Archi Office, een dialoog met de volgende opties
komt tevoorschijn :
- Opening van het actieve gegevensbestand voortzetten (geen verandering)
- Keuze tot een ander gegevensbestand (om een ander gegevensbestand te
openen)
- Aanmaak van een nieuw gegevensbestand die actief wordt.
- Terugkeer van een opgeslagen gegevensbestand
- Maintenance and security center openen (geïntegreerde 4D Tools)

Archiveren :
• De archivering van de versies voor 5.4v1 kunnen niet in deze versie opgenomen
worden. Ze moeten eerst 'Recupereren' worden in een gegevensbestand van versie
5.3 die in versie 5.4 v1 geopend moet worden.
Verbeteringen:
• Vervangen in teksten, lettertype en grote verschillend toe te passen.
• Opening documenten, koppeling aan actief dossier in ‘normale’ modus behouden
• Toevoeging documenten, wijziging van de titel behouden
• BDW afdruk met secties, juiste aanpassing van de titel van de interne pagina’s
en wissen van verticale lijnen onder de laatste sectie lijn.
• BDW en Basis ‘Formule aanmaken' vorige waarden slecht bewaard
• BDW afdruk, spatie tussen teksten zonder kenmerk
• BDW voorbeeld afdruk, juiste aanpassing van het totale aantal bladzijdes
• BDW correcte toepassing van de taal voor de titels van interne pagina’s
• BDW, Basistekst, tonen Standaard stijl in 4 zones toe te passen.
• BDW, Basis, andere codering taal dan FR en NL
• Voorkeuren gebruiker, BDW en BASIS, Optie 4D Write lettretype en stijl actief
• Voorkeuren gebruiker, afmeting van vensters, vrije optie behouden tussen twee
sessies.
Archi Office 5.3v5 wijzigingen ten opzichte van versie 5.3v4
Nieuwe functies:
• Compatibel met Mac OS 10.5 Léopard
Verbeteringen:
• Afdruk BDW, indentatie van de teksten op het nummer of aanduiding
• Drag&Drop tussen gedetailleerde meetstaat lijnen op Windows
• Commando tekstzone ‘vastlegen ‘
• Update van rubrieken van een tekstzone op verandering van de tussenpersonen
selectie
• Toevoegen van inschrijvers in de vergelijkingsstaat voorkeuren
• Opname van open document via cmd/ctrl hoofdlettertoets S
• Archiveren/recupereren tussen Mac en PC
• Opsporing van de HASP sleutel is verbeterd
Archi Office 5.3v4 wijzigingen ten opzichte van versie 5.3v2
Nieuwe functies:
• Gebruik van 4D 2004.6, ALP 7.9, dongle driver Hasp voor Vista
• Windows certification van 4D
• Een standaard lettertype voor de tekstzones kan bepaald worden in de 4DWrite
Opties van de voorkeuren.

• De kortere weg op het toetsenbord Cmd/Ctrl hoofdlettertoets S neemt de open
fiche op.
• Twee bestanden AO_Lang_FR en AO_Lang_NL gescheiden van de toepassing
met de talen.
Verbeteringen:
• Spellingscorrector op de hulp
• Verfrissen van de ingevoegde waarden in de teksten op tussenpersonen selectie
• Edit van tussenpersonen opsommingen
• Bewaren als vorderingsstaat (de bestaande staten verbeteren via ‘Diversen’ van
de voorkeuren)
• Een plaats toevoegen
• Artikel opslaan wanneer 4 teksten zichtbaar
• Dupliceren van fiches met ondertitels
• Opsporing van HASP dongle
• Toevoegen van artikels in de vergelijkingsstaat wanneer alle inschrijvers niet
voorkomen (de bestaande vergelijkingsstaten verbeteren via ‘Diversen’ van de
voorkeuren)
• Verfrissen van de artikel hoeveelheid in pagina gedetailleerde meetstaat.
• Knoppen zichtbaar in de waarschuwing dialoog einde afdruk.
Omzet van Archi mac 4.05 data naar Archi Office ≤ 5.2v10 op Mac :
Werkwijze
Op Mac OS 9
• Maak een security kopie van het gegevensbestand
• Open Archi mac met 4D util 5.x (Util.zip)
• Lanceer recover by Tags (aanmaak van een nieuw gegevensbestand)
• Lanceer 4D Customiser 6.x, het gegevensbestand openen en een WED resource
= AO50 toevoegen, opnemen.
Op Mac OS 10
• Lanceer Archi Office 5.x met de ‘alt’ toets ingedrukt
• Kies het gegevensbestand dat geopend moet worden.
• Bevestig de omzet melding
• Uw gegevensbestand kan gebruikt worden.
Omzet van Mac naar PC en omgekeerd:
Op Mac OS is het gegevensbestand samengesteld door één enkel schijf bestand,
op Pc twee bestanden met extensies.4dd en .4dr.
Omzet van gegevensbestand:
Sinds versie 5.3, is het gegevensbestand onafhankelijk van het platform
Versie voor 5.3

De omzet van mac naar pc en omgekeerd wordt gedaan op een mac met het
programma ResTransporter, dit kunt u vrij downloaden op
http://forums.4d.fr/4DBB_Main/x_User/4467/files/3168438.sit
Opmerking: Wanneer een computer twee OS kan laten werken (MacOS 9 en 10,
MacOS en Windows) laat het systeem dat start de functie van de
beschermingsdongle toe. Deïnstalleer de driver op systeem 1 laat het systeem 2
toe waarop de driver geïnstalleerd is de sleutel te gebruiken.
Uw opmerkingen en suggesties:
CIA S.A.
41e rue Mathieu Carpentier
B - 4920 AYWAILLE
T : 04.382.22.18
Fax : 04.382.12.11
E-mail : info@.cia-sa.be
Web site : http://www.cia-sa.be
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