Upgrade Database Accurate 4 Menjadi Accurate 5
Apabila anda ingin menggunakan Accurate 5 tapi sebelumnya anda telah menggunakan Accurate 4 maka anda
cukup melakukan Upgrade database anda yang lama (Accurate 4) ke Accurate 4 dengan cara yang sangat
mudah, seperti halnya anda pada saat anda melakukan upgrade Minor database Accurate 4. Ikuti cara berikut
ini:
1. Download Accurate 5 Disini Pilih sesuai dengan Bit PC Anda apakah itu 32 bit atau 64 Bit
2. Instal Accurate 5 Seperti biasa. untuk contoh berikut ini saya menggunakan Accurate 5 Versi Enterprise
3. Setelah Accurate 5 selesai Diiinstal baik itu Program dan Lisensinya, untuk melakukan Upgrade database
accurate 4 menjadi accurate 5 caranya cukup mudah, buka Program Accurate 5 yang sudah diinstal, Klik pada
Icon Open Existing Company (gambar di bawah)

Selanjutnya cari lokasi database Accurate 4 yang selama ini anda gunakan (gambar di bawah), saya
menggunakan contoh database sample Accurate 4 yang secara otomatis ada di C:/Program
Files/CPSSoft/ACCURATE4 Enterprise/Sample/Sample.GDB - Klik OPEN (gambar di bawah)

Upgrade Database Accurate 4 Menjadi Accurate 5
Lihat di Field Field Name lokasi dan nama file yang dipilih sudah benar, Klik OK (gambar bawah)

Masukkan User ID dan Password anda seperti biasa (gambar bawah)

Selanjutnya akan keluar kotak CONFIRM yang menyatakan bahwa accurate4 anda akan di-upgrade dan
disimpan dalam file yang baru dengan nama yang sama seperti database sebelumnya tetapi akan ditambahkan V5.GDB dengan lokasi Folder yang sama dengan database Accurate 4. untuk proses upgrade menjadi database
Accurate 5 maka meskipun anda lupa backup database accurate 4 anda sebelumnya, Accurate secara otomatis
akan meninggalkan secara utuh database Accurate 4 anda. Jadi database 4 anda akan tetap dalam kondisi utuh.
Klik YES
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Perhatikan proses Upgrade Comparing database sedang berlangsung mohon agar anda tunggu hingga proses
selesai, dari proses upgrade dengan contoh database sample Accurate 4 (dengan kapasitas 33,6 MB) yang saya
lakukan membutuhkan waktu kira-kira 15 Menit lebih, kemungkinan semakin besar database akan
membutuhkan waktu semakin lama. Selain itu Faktor dari Spesifikasi Komputer anda juga akan menentukan
lama tidaknya proses ini, semakin tinggi spesifikasi komputer anda maka akan semakin cepat. (perhatikan
gambar di bawah). Silahkan anda bersantai sejenak selama proses ini berlangsung. dan sebaiknya jangan
dilakukan di saat jam sibuk atau di saat kerja

Apabila tampilan Accurate 5 anda sudah terbuka dengan sempurna seperti ini, maka artinya, anda telah berhasil
melakukan upgrade database dari Accurate 4 ke Accurate 5. Sekarang anda sudah bisa melakukan Input
Transaksi seperti biasa

Perhatikan... di dalam Direktori (Folder) tempat anda menyimpan database, sekarang sudah ada tambahan Filde
database GDB dengan nama Sample_V5.GBK & SAMPLE_V5.GDB yang merupakan file database baru
yang dibuat oleh Accurate 5 yang dapat anda gunakan untuk input transaksi selanjutnya

