
 

 

 

 

 

 

Update oplossing in geval van extra tabelrij. 

Als de standaard updateprocedure zeer snel afgerond is (na het starten van het bestand 

“updater.exe”), kan het zijn dat de update niet correct is uitgevoerd door de aanwezigheid van een 

extra rij in de IBV-tabel “Programma”. 

Hieronder het stappenplan om de aanwezigheid van de extra rij te controleren en hoe deze te 

verwijderen t.b.v. de update. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ga naar het startmenu en kies dan voor: 

 

Er start nu een nieuw venster met ongeveer de volgende inhoud (paden zijn afhankelijk van de 

installatie) 

 



 

De cursor bevindt zich standaard direct na het > teken. Typ dan het commando: dbaccess 

 

Een nieuw venster verschijnt: 

 
 

Druk op enter en er verschijnt: 

 

Kies de database waar de betreffende rij uit de tabel “Programma” verwijderd moet worden en druk 

op de Enter-toets. 

Noot: in elk geval niet één van de databases kiezen die met “sys” in de naam beginnen! 

Vervolgens verschijnt het volgende venster: 

 



 

De database is nu gekozen. Nu eerst de tabel oproepen om te zien of de betreffende rij in de tabel 

“Programma” aanwezig is. 

Druk op Enter en typ het commando: Select * from programma 

 

Druk nu op de Esc-toets, en kies dan voor  [ Run ] 

 

De inhoud van de tabel Programma wordt nu getoond: 

 

Indien, zoals in bovenstaande voorbeeld, de rij 

 

Aanwezig is, dient deze rij voor het uitvoeren van de database-update verwijderd te worden. 

Door in het bovenste menu te kiezen voor New en vervolgens het commando in te typen: 

Delete from programma where programma_id = ‘NET’ en vervolgens de Esc-toets en [ RUN ] te 

kiezen wordt de rij verwijderd. 



 

De database moet nu correct ge-update kunnen worden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Het programma zal na het gebruik van de verschillende modules de betreffen de rij zelf aanmaken. 

Het is dus niet noodzakelijk de betreffende rij na de update weer toe te voegen. 


