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uniFLOW Generic Budget Connector voor IBOS

Bedankt dat u gekozen heeft voor de uniFLOW Generic Budget Connector. We zijn er
van overtuigd dat u tevreden zult zijn over de koppeling tussen uniFLOW en iBos.

We willen u helpen om het beste resultaat te bereiken van uw uniFLOW Generic Budget
Connector en om er veilig mee te werken. Deze handleiding bevat de informatie om dat
doel te bereiken; leest u hem alstublieft zorgvuldig. Vanwege de constante
veranderingen in onze produkten is deze handleiding aan onvermelde verandering
onderhevig.

Wij bevelen u sterk aan de gebruikerovereenkomst te lezen zodat u volledig begrijpt
wat hij ondersteunt en wat uw verantwoordelijkheden zijn als eigenaar.

Uw Inepro dealer is er op gebrand u tevreden te houden en zal graag uw vragen
beantwoorden en uw zorgen wegnemen.

Het allerbeste,
Inepro BV.

De Inepro oplossing
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Introductie

 Introductie

In  deze  handleiding  wordt  beschreven  hoe  de  koppeling  tussen  iBos  (Inepro  Back  Office  Manager)  en  de  uniFLOW
software kan worden geconfigureerd.
Vanaf iBos versie 7.5.2 is het mogelijk om door middel van de uniFLOW Generic Budget Connector koppeling met het
softwarepakket uniFLOW te communiceren. De iBos installatie dient gereed te zijn, alvorens de uniFLOW software en de
uniFLOW  Generic  Budget  Connector  kunnen  worden  geïnstalleerd.  Bij  voorkeur  worden  uniFLOW  en  de  uniFLOW
Generic Budget Connector op een andere server geïnstalleerd. Bij het aanvragen van de uniFLOW software is het van
belang dat er een licentie voor uniFLOW Generic Budget Connector wordt aangevraagd. Bij het aanvragen van een iBos
licentie, dient er te worden gespecificeerd dat men een uniFLOW installatie wil  
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Benodigde onderdelen

 Benodigde onderdelen

 Benodigde geïnstalleerde onderdelen:
§ iBos vanaf versie 7.5.2
§ MS SQL Server Management Studio
§ iBos database
§ uniFLOW 5.3 SR5 installatie met werkende IIS website
§ Stap 2 t/m onderdeel 2.3.4. van de handleiding ‘Installation Notes Generic Budget Connector.pdf’ dient uitgevoerd te

zijn.

 Benodigde onderdelen voor configuratie:
§ Licentie voor iBos
§ Licentie voor uniFLOW Generic Budget Connector  
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Configuratie

 Licentie in iBos activeren

1. Start het programma Inepro Back Office Manager.
2. Ga naar het menu ‘Help’.
3. Klik op het menu-item ‘Registration’. 

Het pop-up venster ‘License status’ wordt geopend:

4. Klik op de knop ‘Load license’. 
5. Blader naar de locatie op de schijf, waar het licentie bestand zich bevindt.
6. Selecteer het .ibol bestand.
7. Klik op de knop ‘Open’.
8. Klik op de knop ‘Close’.
9. Herstart de service ‘Inepro Service Manager’ via services.msc.
Met het herstarten van deze service worden alle Inepro services herstart.

De iBos licentie is nu geactiveerd  
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Product Code toevoegen in iBos

 Product Code toevoegen in iBos

1. Start het programma Inepro Back Office Manager.
2. Klik op de knop ‘Paperprice’.
3. Klik op de knop ‘New Paperprice’ in de menubalk.
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Configuratie

Het pop-up venster ‘New Paperprice’ wordt geopend:

4. Vul de gewenste Product Code in. In het voorbeeld hierboven is ‘uniFLOW’ ingevuld.
5. Vul bij de velden ‘Terminal Display Name’ en ‘Name’ de gewenste benaming in voor de product code. Bijvoorbeeld: ‘

uniFLOW job’.
6. Kies de gewenste optie bij het veld ‘Product Group’. 
7. Scroll naar beneden en kies de gewenste optie bij het veld ‘Paper Type’.
8. Klik op de knop ‘OK’.
De verkochte uniFLOW jobs worden in de uniFLOW software geregistreerd  

 Budget management system configuratie voor iBos

In de uniFLOW software dienen de instellingen bij het tabblad ‘Budget mgmt. system’ voor de koppeling met iBos als
volgt te worden geconfigureerd. 
1. Start de uniFLOW server configuratie op de uniFLOW server via de volgende URL: http://localhost/pwserver. 
2. Klik op het menu-item ‘Server Config.’.
3. Klik op het item ‘Interface’.
4. Klik op het tabblad ‘Budget mgmt. system’.
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Budget management system configuratie voor
iBos

 Bij de volgende velden dienen de volgende opties al geselecteerd te zijn:
§ Budget Management System= Universal Budget Manager
§ Default Budget Plug-in= uniFLOW Generic Budget Connector

5. Vul het IP-adres van de Inepro Business Server, gevolgd door het poortnummer 10135 en /BudgetService in het veld ‘
Web Service URL’. Bijvoorbeeld: http://127.0.0.1:10135/BudgetService. 

6. Vul bij het veld ‘Pending Transaction retry time’ het volgende getal in: 5.
7. Vul bij ‘User identification token’ de volgende tekst in: %USER.Default_CardNumber%
8. Vul bij het veld ‘Customer Code’ de volgende tekst in: inepro.
9. Selecteer bij het veld ‘Log Level’ de optie ERROR.
10.Klik op de knop ‘Save’  

 Budget Connector configuratie in iBos

1. Start het programma Inepro Back Office Manager.
2. Ga naar het menu ‘Tools’.
3. Klik op het menu-item ‘System settings’.
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Configuratie

Het pop-up venster ‘System Settings’ wordt geopend:

4. Klik op de optie ‘uniFLOW Generic Budget Connector’.
5. Dubbelklik op het veld onder ‘Global Value’ in de rij ‘Product Code For Transactions’.

Het pop-up venster ‘System Setting’ wordt geopend:

6. Vul bij het veld ‘Global value’ de gewenste term in voor de product code.
7. Klik op de knop ‘OK’.
8. Klik op de knop ‘Close’.

De Global Value voor Product Code For Transactions is aangepast in uniFLOW  



Version 1.0.6    -    11

SSL uitschakelen

 SSL uitschakelen

Indien er geen SSL nodig is voor de Business Server, dient er binnen SQL een setting te worden aangemaakt. 
1. Start SQL Management Studio.
2. Open de iBos database.
3. Klik met de rechtermuisknop op de tabel dbo.tblSettingGlobal.
4. Klik op ‘Edit Top 200 Rows’.
5. Klik op het veld NULL.
6. Vul de volgende SettingID in: 90015.
7. Vul bij SettingValue de waarde 1 in.
8. Klik op het veld daarboven om de regel toe te voegen.
9. Herstart de Business Server service.

Open de Business Server log in C:\ProgramData\inepro\log en check of deze is gestart zonder SSL.

Zie het volgende voorbeeld:
2015-08-03 09:46:17.632|7.5.2.4923  |004840|MSG|Starting SOAP interface without SSL on port 10135
2015-08-03 09:46:17.632|7.5.2.4923  |004840|MSG| Starting WatchDog
2015-08-03 09:46:17.773|7.5.2.4923  |004840|MSG| All modules started. Startup finished  
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Notities

 Notities

Dit gebied is bedoeld voor de opmerkingen van de lezer:
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Notities



END-USER LICENSE AGREEMENT
INEPRO BACK OFFICE SUITE BY INEPRO BV 

THE PROGRAM IS COPYRIGHTED AND LICENSED (NOT SOLD). BY PURCHASING THE PROGRAM, YOU ARE ACCEPTING AND AGREEING TO
THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT. THIS LICENSE AGREEMENT REPRESENTS THE ENTIRE AGREEMENT CONCERNING THE
PROGRAM, BETWEEN YOU AND INEPRO BV, (REFERRED TO AS "LICENSOR"), AND IT SUPERSEDES ANY PRIOR PROPOSAL,
REPRESENTATION, OR UNDERSTANDING BETWEEN THE PARTIES. 

1. License Grant. Licensor hereby grants to you, and you accept, a nonexclusive license to use the program in machine-readable, object code
form only, for use only as authorized in this License Agreement. The Programs may be used only on computers owned, leased or otherwise
controlled by you.  The program shall only manage the number of devices specified in the purchase agreement. You agree that you may not
reverse assemble, reverse compile, or otherwise translate the Program. 

2. Term (Demo Version Only). This License commences upon the installation of the software and is effective for 90 days following the date
you install the software. This License terminates automatically without notice from Inepro BV upon the expiration of the evaluation term or if
you fail to comply with any provision of this License. Upon termination you shall remove the SOFTWARE from your computer(s).

3. Licensor's Rights. You acknowledge and agree that the Program is proprietary to Licensor and protected under copyright law. You further
acknowledge and agree the all right, title, and interest in and to the Program, including associated intellectual property rights, are and shall
remain with Licensor. The License Agreement does not convey to you an interest in or to the Program, but only a limited right of use
revocable in accordance with the terms of this License Agreement. 

4. No Warranty; Limitation of Liability. YOU ACKNOWLEDGE THAT THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND. LICENSOR MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES REGARDING THE USE OR PERFORMANCE OF THE PROGRAM.
LICENSOR EXPRESSLY DISCLAIMS THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. LICENSOR
SHALL HAVE NO LIABILITY TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY LOSS OR DAMAGE CAUSED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY THE
PROGRAM, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY INTERRUPTION OF SERVICES, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF DATA OR SPECIAL,
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. 

5. Severability. Should any term of this License Agreement be declared void or unenforceable by any court of competent jurisdiction, such
declaration will have no effect on the remaining terms hereof. 

6. No Waiver. The failure of either party to enforce any rights granted hereunder or to take action against the other party in the event of any
breach hereunder shall not be deemed a waiver by that party as to subsequent enforcement of rights or subsequent actions in the event of
future breaches.

7. Update Checks. You acknowledge and agree to allow Inepro Back Office Suite version and license status details to be sent to Inepro BV
when you request to "Check for updates".  This allows the Inepro Back Office Suite software to determine whether software updates are
available in real-time.

8. Service. Licensor will utilize its best efforts to maintain acceptable performance of services, but Licensor makes absolutely no warranties
whatsoever, express or implied, including warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Licensor cannot guarantee
continuous service, service at any particular time, or integrity of data stored or transmitted via its system or via the Internet.

9. Data. Licensor will not be liable for the inadvertent disclosure of, corruption or erasure of data transmitted or received or stored on its
system. Licensor shall not be liable to Licensee or any of its customers for any claims or damages which may be suffered by Licensee or its
customers, including, but not limited to, losses or damages of any and every nature, resulting from the loss of data, inability to access the
Software, or inability to transmit or receive information, caused by, or resulting from, delays, nondeliveries, or service interruptions whether
or not caused by the fault or negligence of Licensor.
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