Hoe installeer ik Merlin?
Stap 1: Download Crystal Reports

 Kies 32 bit of 64 bit. Weet u niet hoeveel bit uw computer is, kijk dan op:
http://maxretail.eu/wp-content/uploads/2015/03/Hoeveel-bit-is-mijn-computer.pdf
 Bestand openen en uitvoeren

 Crystal Report is nu gedownload

Stap 2: Download Merlin Cliënt

 Klik op de blauwe knop ‘Merlin Cliënt’
 Merlin Cliënt wordt nu gedownload

 Bestand openen en uitvoeren

 Nu worden er een aantal vragen gesteld waar u ‘Y’ (Yes) of ‘N’ (No) op kunt antwoorden. Het
is belangrijk dat u bij elke vraag de letter ‘Y’ (Yes) intoetst.

 Nu wordt er gevraagd om akkoord te gaan met de voorwaarden om ons e-vouchersysteem te
installeren. Het is van noodzaak dat u hiermee akkoord gaat.

 Nu zal Merlin Cliënt geïnstalleerd worden op uw computer

 De installatie vergt een aantal stappen. Als eerste kiest u ervoor om verder te gaan.

 Nu wordt er gevraagd waar u Merlin Cliënt wilt opslaan. De folder die standaard is ingesteld
is: C:\Program Files (x86)\BuildIT\MerlinClient\. Wij raden dan ook aan om dit niet te
wijzigen!
 Ook wordt er gevraagd wie er allemaal toegang mag hebben tot het systeem. U kunt kiezen
uit: ‘uzelf’ of ‘iedereen’. Wij raden aan om ‘iedereen’ te kiezen, maar dit blijft ten alle tijden
uw eigen risico.
 Als u alles heeft ingesteld, dan klikt u op ‘Next’

 Nu wordt u gevraagd om de installatie te starten. Kik op ‘Next’

 Nu wordt u gevraagd om het soort filiaal aan te geven dat u bent. Wanneer u niet werkt
onder een hoofdkantoor, dan bent u altijd een op zichzelf staand verkooppunt.
 Ook moet u uw winkelnummer invullen. Dit is erg belangrijk, want als u hier het verkeerde
nummer invult dan wordt het systeem niet goed gekoppeld aan het account dat u heeft bij
Max Retail. Uw winkelnummer is uw debiteurennummer zonder de voorloopnullen.
 Als laatste moet u de printer kiezen waar u gebruik van gaat maken om de e-vouchers uit te
printen. Mocht u deze printer nog niet hebben geïnstalleerd dan kiest u een willekeurige
printer en dit kunt u dan nadertijd wijzigen binnen Merlin Cliënt.

Uw debiteurennummer zonder de
voorloopnullen

 De installatie is succesvol verlopen. Klik op ‘close’. Er zal zich nu een icoontje op uw
bureaublad bevinden van Merlin Cliënt.

