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Wat is Taxis Pitane® SQL beheerder? 
 
Met Taxis Pitane® SQL Beheer kunt u meteen aan de slag tijdens het installeren van een nieuw 
werkstation of een compleet nieuwe netwerkomgeving.  
 
De software voorziet in krachtige functies om uw database automatisch in te richten, te 
onderhouden en zelfs scripts uit te voeren op een bestaande database. 
 
 
De software voorziet in de volgende mogelijkheden: 

 Aanmaken nieuwe databases 
 Koppelen en ontkoppelen bestaande databases  
 Verwijderen van bestaande databases 
 Uitvoeren van SQL scripts (*.sql bestanden) 
 Importeren van XML gegevens in uw database 
 Exporteren van gegevens naar XML bestanden  
 Geïntegreerde script taal en vele extra functies  

 

Kenmerken van de software 
 
Ondersteuning OS:    Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

Ondersteuning servers:   Windows 2003, Windows 2008 

Ondersteunende database(s):   MS SQL server 

Soort toepassing:    Windows desktop 

De juiste SQL server editie voor uw organisatie 
 
Van eenmansbedrijf tot multinational, kortom er is altijd een editie van SQL Server die bij Taxis 
Pitane® past.  
 

SQL Server 2008 Express 
 
SQL Server 2008 Express is een gratis versie van SQL Server die ideaal is voor desktop- en kleine 
serverapplicaties. In de standaard Taxis Pitane® installatie leveren wij SQL Server 2008 Express mee 
zodat u meteen aan de slag kunt gaan.  
 
Ondanks dat SQL Server 2008 Express gratis is, bevat deze toch krachtige functies zoals SQL Server 
2008 Reporting Services, om interactieve rapporten mee te ontwikkelen en te leveren, met een 
grafische beheeromgeving (SQL Server 2008 Management Studio Express).  
 
Omdat SQL Server 2008 Express op dezelfde database-engine is gebaseerd als de andere versies van 
SQL Server 2008, groeit uw Taxis Pitane® omgeving eenvoudig met u mee wanneer de hoeveelheid 
gegevens en de behoeften toenemen. 
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SQL Server 2008 Enterprise 
 
SQL Server 2008 Enterprise is een uitgebreid dataplatform dat voldoet aan de hoge eisen van online 
transactieverwerking- en datawarehouse-applicaties. 
 

Gebruiksscenario's: 
 
 Bedrijfskritische 
 Grootschalige OLTP (OnLine Transaction Processing) 
 Grootschalige rapportage 
 Datawarehousing 
 Geavanceerde analyses 
 Server consolidatie 

 
 

SQL Server 2008 Standaard editie 
 
SQL Server 2008 Standard is een gegevensbeheer- en business intelligence-platform voor 
afdelingsapplicaties, dat zeer gebruiksvriendelijk is en heel eenvoudig kan worden beheerd. 
 

Gebruiksscenario's: 
 
 Afdelingen 
 Kleinschalige tot gemiddelde OLTP 
 Rapportage en analyse 
 Gespecialiseerde SQL Server versies 

 
 

SQL Server Werkgroep editie 
 
SQL Server voor Werkgroepen is een betrouwbaar gegevensbeheer- en rapportageplatform voor 
filiaalapplicaties dat beveiligde, externe synchronisatie- en beheerfuncties biedt.  
Het bevat de basis databasefuncties van de SQL Server productlijn en kan eenvoudig doorgroeien 
naar Standard of Enterprise. 
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Taxis Pitane® SQL beheerder instellingen 
 

 
 
 
Wanneer u de Taxis Pitane® SQL beheerder start, krijgt u een Windows melding of u wilt toestaan dat 
de software wordt uitgevoerd, hier moet u op ‘Toestaan’ klikken (vanaf Windows Vista en hoger). 
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Gegevens invoeren 
 
Voordat u Taxis Pitane® SQL beheerder gaat gebruiken moet u eerst alle gegevens in dit venster 
invullen, want zonder deze gegevens kunt u geen database aanmaken. 
 

 
 

Noodzakelijke parameters 
 
Inlognaam/wachtwoord:   
Deze zijn noodzakelijk voor het kunnen beheren 
 
TOS ID (Taxis Object Server):      
Deze identificatie is nodig voor het aanmaken van een database en is uw persoonlijke unieke 
identificatiesleutel die door Censys BV ter beschikking werd gesteld na ontvangst van uw 
licentieaanvraag. 
 
Pincode:  
Deze code is uniek en is gekoppeld aan het bedrijf, dit is gedaan zodat er meer bedrijven kunnen zijn 
binnen een pakket.  (zie handleiding Business Suite voor meer informatie) 
  



  Taxis Pitane® SQL beheerder                   Pagina 7 

Nieuwe database aanmaken 
 
Voordat u een nieuwe database gaat aanmaken moet u ervoor zorgen dat u eerst alle gegevens hebt 
ingevuld in de ‘instellingen’  tab.  
 
Wanneer u dit gedaan hebt, kunt u door op de knop ‘database aanmaken’ te klikken een nieuwe 
database aanmaken.  
 

 
 
 
Er zal nu alleen een lege database zonder tabellen te zien zijn binnen uw SQL server. 
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Uitvoeren SQL script 
 
Door op de knop ‘uitvoeren SQL script’ te klikken kunt u het SQL script gaan uitvoeren. 
Hiermee kunt u tabellen aanmaken. 
 
Deze is te standaard te vinden onder C:\Pitane\Scripts 
 

  
 
 
Nu zullen er tabellen te zien zijn binnen uw SQL server in uw database.  
Het is nu mogelijk om deze op te gaan vullen met uw gewenste gegevens. 
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Demo bestanden aanmaken 
 
Ook is het mogelijk om een demo aan te maken als u hier gebuikt van wilt maken. 
Door op ‘demo bestanden aanmaken’ te klikken kunt u demo bestanden in uw database laden. 
 

 
 
 

Koppelen en ontkoppelen database 
 
Hiermee kunt u een database koppelen aan uw SQL server of ontkoppelen ervan. 
 
Deze functies worden vooral gebruikt wanneer u bijvoorbeeld uw database wilt verplaatsen naar een 
andere computer of wanneer u een andere database wilt toevoegen binnen uw SQL server. 
 
 

Verwijderen database 
 
LET OP!  
Met deze functie verwijdert u uw complete database, dit is niet terug te draaien. 
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