
Hoe kan ik mijn huidige installatie upgraden 
naar VersaWorks 6.7?  
Gebruikers die VersaWorks 6 al hebben geïnstalleerd, kunnen eenvoudig upgraden naar softwareversie 6.7 door de
volgende stappen te doorlopen:  

1. Download de laatste versie van VersaWorks.
 ⊲ Download het volledige installatieprogramma voor VersaWorks via de Manual Library:   

https://webmanual.rolanddg.com/VersaWorks6

2. Start VersaWorks 6.7 Installer
 ⊲ Belangrijk - Om uw huidige voorkeuren, printerinstellingen en jobgegevens te behouden, mag u  

uw huidige versie van VersaWorks 6 niet verwijderen 

 ⊲ Kies in plaats daarvan voor het overschrijven / wijzigen van uw huidige installatie.

3. Selecteer de Job Assistant functie
 ⊲ Tijdens het gewijzigde installatieproces wordt 

u gevraagd om de functie “Job Assistant” te 
selecteren, klik op “Next”

 ⊲ Selecteer in de volgende stap “This feature 
will be installed on local hard drive” en klik op 
“Next”.

4. VersaWorks is bijgewerkt
 ⊲ VersaWorks is bijgewerkt naar de nieuwste versie, VersaWorks 6.7, inclusief de nieuwe Job Assistant 

tool.
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Mis geen toekomstige VersaWorks upgrades.
VersaWorks kan worden geconfigureerd om automatisch naar updates te zoeken in de hoofdrepository van  
VersaWorks. Als alternatief kunnen upgrades handmatig worden gedownload via de installatiemap. Om deze 
functies te gebruiken, moet u eerst uw huidige versie upgraden zoals hierboven beschreven. Als u eenmaal bent 
geüpgraded naar VersaWorks 6.7, volgt u onderstaande stappen om uw VersaWorks-installatie in toekomst te 
upgraden.

1. Schakel automatische upgrades in voor VersaWorks

 ⊲ Ga in VersaWorks naar Edit -> Preferences  ⊲ Ga naar de tab Roland@Net

 ⊲ Activeer “Check for Updates Automatically and Notify”

 ⊲ Selecteer de downloadsite, gebruik Default

 ⊲ Selecteer hoe vaak VersaWorks naar nieuwe beschikbare updates moet zoeken.  

 ⊲ Als u een proxyserver gebruikt, vul dan de gevraagde parameters in.

 ⊲ Selecteer wat u voor uw VersaWorks-installatie wilt downloaden, naargelang uw voorkeur (let op: grotere 
downloads nemen meer tijd in beslag):  
1. Download updates for all languages or just the active one.
2. Download Media and Colour Profiles

 ● Indien niet aangevinkt, zal VersaWorks alle beschikbare media- en kleurprofielen downloaden

 ● Indien u deze optie aanvinkt, kunt u zelf kiezen welke u wilt downloaden:  

1. All available updates 
2. Only for the currently used printer model 
3. Only for the currently used printer model and ink type
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2. Om VersaWorks handmatig te updaten

 ⊲ Klik op het Windows Startmenu > VersaWorks > 
Online Update

 ⊲ Voer het programma uit en selecteer dan 
“Check for Updates”

 ⊲ De handmatige update-tool controleert de 
VersaWorks-repository op nieuwe updates. 
Selecteer welke updates u wilt uitvoeren en klik 
op “Update”

 ⊲ Alle geselecteerde updates worden 
gedownload

 ⊲ Eenmaal gedownload, klik op “OK” om de applicatie te sluiten en de updates te installeren. 
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