
Mevcut kurulumumu nasıl VersaWorks 6.7’ye 
yükseltirim?
Ürünlerinde VersaWorks 6 kurulu olan ürün sahipleri, aşağıdaki adımları takip ederek yazılımlarını kolayca 6.7’ye 
yükseltebilirler:

1. VersaWorks’ün son sürümünü indirin.
 ⊲ VersaWorks tam kurucuyu Manuel Kütüphane aracılığıyla indirin: 

https://webmanual.rolanddg.com/VersaWorks6

2. VersaWorks 6.7 Kurucuyu Çalıştırın
 ⊲ Önemli - Mevcut tercihlerinizi, baskı cihazı ayarlarını ve iş bilgilerini korumak için VersaWorks 6’nın mevcut 

sürümünüzü kaldırmayın.

 ⊲ Bunun yerine, geçerli yüklemenin üzerine yazmayı / değiştirmeyi seçin. 

3. İş Asistanı özelliğini seçin
 ⊲ Değiştirilmiş kurulum işlemi sırasında sizden 

“İş Asistanı” özelliğini seçmeniz istenecektir, 
“İleri” düğmesine tıklayın.

 ⊲ Bir sonraki adımda “Bu özellik yerel sabit 
diske yüklenecek” seçeneğini seçin, “İleri” 
düğmesine tıklayın.

4. VersaWorks 6.7 sürümüne yükseltildi.
 ⊲ VersaWorks, yeni İş Asistanı aracı da dahil olmak üzere en son VersaWorks 6.7 sürümüne yükseltildi.
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Gelecekteki WersaWorks yükseltmelerini 
kaçırma
VersaWorks, ana VersaWorks havuzunda yeni güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde yapılandırılabilir. 
Alternatif olarak yükseltmeler, yükleme klasörü aracılığıyla manuel olarak indirilebilir. Bu özelliği kullanmak için 
öncelikle mevcut sürümünüzü yukarıda açıklandığı gibi yükseltmeniz gerekir. VersaWorks 6.7 sürümüne geçtikten 
sonra, lütfen gelecekte VersaWorks kurulumunuzu yükseltmek için aşağıdaki adımları takip edin.

1. VersaWorks’ü otomatik olarak güncellenecek şekilde ayarlayın:

 ⊲ VersaWorks’te, Düzenle -> Tercihler’e gidin  ⊲ Roland@Net sekmesini seçin

 ⊲ “Güncellemeleri Otomatik Olarak Kontrol Et ve Bildir” seçeneğini etkinleştirin

 ⊲ İndirme sitesini seçin, Varsayılan’ı kullanın

 ⊲ VersaWorks’ün yeni güncellemeleri ne sıklıkta kontrol edeceğini seçin.

 ⊲ Proxy sunucu kullanıyorsanız, lütfen istenen parametreleri girin.

 ⊲ VersaWorks kurulumunuz için kendi ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre indirilmesi gerekenleri seçin 
(daha büyük indirmelerin tamamlanması daha uzun sürer):

1. Tüm diller veya yalnızca etkin diller için güncellemeleri indirin.

2. Medya ve Renk Profillerini İndirin

 ● İşaretlenmediğinde VersaWorks mevcut tüm Medya Profilleri ve Renk profillerini indirecektir

 ●  İşaretlendiğinde hangisinin indirileceğini seçebilirsiniz.  

1. Mevcut tüm güncellemeler

2. Yalnızca şu anda kullanılan yazıcı modeli için

3. Yalnızca şu anda kullanılan yazıcı modeli ve mürekkep türü için
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2. VersaWorks’ü manuel olarak güncellemek için:

 ⊲ Windows Başlat menüsünü tıklayın -> 
VersaWorks -> Çevrimiçi Güncelleme

 ⊲ Programı çalıştırın ve ardından “Güncellemeleri 
Kontrol Et”i seçin.

 ⊲ Manuel Güncelleme aracı, ana VersaWorks 
havuzunu mevcut güncellemeler için kontrol 
edecektir. Mevcut kurulumunuz için nelerin 
güncellenmesi gerektiğini seçin, ardından 
“Güncelle”yi tıklayın.

 ⊲ Seçilen tüm güncellemeler indirilecektir.

 ⊲ İndirdikten sonra, uygulamayı kapatmak ve güncelleme işlemini başlatmak için “Tamam”a tıklayın.
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