Updaten The Nanny Login(s)
LET OP: Maakt u ook gebruik van Login(s) en u wilt The Nanny Kindplanning updaten naar
versie 4.4.4? Dan dient u minimaal te beschikken over versie 4.4.2 van de Login(s)
om alle functionaliteiten optimaal te laten werken. De Login(s) kunt u via
onderstaande stappen updaten naar de vereiste versies.
Het is niet mogelijk om alleen een update van de Login(s) uit te voeren, u dient eerst
de update van The Nanny Kindplanning naar versie 4.4.4 te installeren.

Update per Login
Per administratie waar een Login aan gekoppeld is, is een map aangemaakt die aan IIS (Microsoft Internet
Information Server) is gekoppeld. In deze map, die wordt gebruikt als website, zal de update geplaatst moeten
worden.
Bij de installatie hebben wij deze map(pen) bij u geplaatst. Indien deze map(pen) niet verplaatst is/ zijn kunt u
de map(pen) vinden via: ‘C:\inetpub\wwwroot\Parentcontrol\’.
Staat de map(pen) bij u niet op deze locatie? Neemt u dan contact op met uw systeembeheerder voor de
nieuwe locatie van deze map(pen). Bij de klantondersteuning van The Nanny is een eventuele nieuwe locatie
van de map(pen) niet bekend, wij kunnen hier dan ook geen ondersteuning voor verlenen.
Voor het updaten van meerdere Logins dient u onderstaande stappen per administratie te herhalen:
1. Klik hier om het bestand te downloaden. Kies voor de optie ‘opslaan’ (in het Engels ‘save’).
2. Maak een kopie (back-up) van de gehele map van de Login die u wilt updaten. Bestanden in deze kopie
map(pen) heeft u later nog nodig om de installatie te voltooien.
3. De inhoud van de originele map van de Login moet worden verwijderd.

LET OP: Heeft u stap 2 uitgevoerd? Stap 2 is noodzakelijk om de update in een later stadium
te kunnen voltooien. Hierna kunt u de nieuwe versie van de administratie downloaden.

4.
5.

Klik dubbel op het gedownloade bestand. Er wordt een programma gestart welke de update uit zal voeren.
Geef de locatie aan van de originele map van de Login die u wilt updaten, standaard:
‘C:\inetpub\wwwroot\Parentcontrol\’. (U kunt hiervoor ook bladeren met de knop ‘browse’).
6. Klik op ‘Unzip’. De bestanden zullen worden geplaatst in een map: 'ParentControl'.
7. Open de kopie (back-up) map van de Login.
8. Kopieer de bestanden: ‘web.config’, ‘logintext.htm’ (indien deze bij u aanwezig is) en de bestanden uit de
mappen ‘Styles’ en ‘Images’ en plak deze in de originele map van de Login. Ter informatie: in het bestand
‘web.config’ staan de instellingen van uw website. In de mappen ‘Styles’ en ‘Images’ staan uw logo
kleuren en CSS file(s). Indien u gebruik maakt van een eigen tekst op het inlogscherm van de Login, staat
deze tekst in het bestand ‘logintext.htm’.
9. Wanneer u gevraagd wordt de huidige bestanden te overschrijven klikt u op OK.
10. Verwijder uit de originele map van de Login het bestand ‘web.config.new’
11. De update van de Login is nu volledig voltooid.
12. Maakt u gebruik van de Ouder Login? Controleert u dan nu of u in kunt loggen op de Ouder Login en of
uw eventuele huisstijl (ingestelde kleuren, logo etc.) na de update correct wordt weergegeven.
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Heeft u vragen?
Heeft u twijfels bij of vragen over het updaten van The Nanny Logins? Neemt u dan op werkdagen tussen
8.30 – 17.00u contact met ons op via: 0416 - 538 445 of via: help@saamn.nl.
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