
                                              FAQ 

 

HOE ZET IK WINTEST OVER? 
Soms is het nodig om winTest, inclusief testen en instellingen over te zetten op een andere computer. In dit 
document leggen we uit hoe u dat doet, waarbij de trekbank instellingen, testmethodes en eventueel 
uitgevoerde testen ook overgezet worden naar de nieuwe computer. 

OP DE “OUDE” COMPUTER 

 Zoek de volgende map op:  C:\ProgramData\winTest EtherCat . Het kan zijn dat de map C:\ProgramData 
verborgen is: deze kan je zichtbaar maken in de verkenner via menu Beeld – vinkje bij Verborgen items 
aanzetten. 

 

 Maak een kopie van de map C:\ProgramData\winTest EtherCat. De nieuwe naam wordt bijvoorbeeld 
“winTest EtherCat – kopie”. Dit voor het geval er iets fout mocht gaan. 

 
 Ga naar Windows “Apps en Onderdelen”, klik op en verwijder “winTest Analysis EC”. 

 
Doorloop de stappen, winTest Analysis EC is nu verwijderd van het systeem. 

 
 Blader weer naar de de map “C:\ProgramData\winTest EtherCat” in de Windows Verkenner. Deze map 

bestaat nog steeds, alleen deze is qua data wat kleiner geworden dan de originele map (en dus de kopie 
ervan). Kopieer de map “C:\ProgramData\winTest EtherCat” naar een USB stick of een netwerkschijf. 
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OP DE “NIEUWE” COMPUTER 

 Zorg er eerst voor dat er geen winTest op deze computer staat. Verwijder deze eventueel via Windows 
“Apps en Onderdelen”. 
 

 Kopieer de gehele map “winTest EtherCat” vanaf de USB stick of netwerkschijf naar de map 
“C:\ProgramData\”. Mocht deze map al bestaan omdat winTest eerder geïnstalleerd was op deze 
computer, verwijder deze map dan eerst. 

 
 Installeer winTest analysis EC op de gebruikelijke manier zoals omschreven in de installatiehandleiding. 

Halverwege de installatie komt de volgende melding in beeld: 
 

 
 
Hier kunt u kiezen welke data u wilt overzetten van de oude installatie: 
- Full Conversion:  alle data wordt overgezet 
- Essential Data:  systeeminstellingen, testmethodes, testdata wordt overgezet (excl. berekeningen) 
- Test Methods:  systeeminstellingen en testmethodes worden overgezet, niet de testresultaten 
- Settings only:  enkel de systeeminstellingen worden overgezet. 
 
Selecteer de optie die u wilt en klik op ‘Convert’. Nadat de instellingen overgezet zijn klikt u op “Exit” 

 
 De instellingen zijn overgezet, voltooi de installatie verder zoals de installatiehandleiding beschreven staat. 

 

- winTest Analysis EC is klaar voor gebruik op de nieuwe computer – 
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Disclaimer: 
Naar gelang de versie van de winTest software kunnen de instructies en afbeeldingen wat afwijken. De gebruiker 
blijft eindverantwoordelijk voor het juiste gebruik van de machine. 
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