AFAS Cloud software uitrollen met Azure AutoPilot

Richt AutoPilot in zoals u het wenst te gebruiken (zie Microsoft voor informatie).

Benodigde software voor AFAS
-

Profit Communication center (PCC.msi) (Installatieprocedure beheerder Profit
Communication Center (PCC) - AFAS Help Center)
Microsoft Visual C++ 2010 x64 (vcredist_x64.exe)
Microsoft Visual C++ 2010 x86 (vcredist_x86.exe)
Microsoft Visual Studio Tools for Office Runtime 2010 (vstor_redist.exe)
Originele installatie van Afas Citrix Workspace

Voorbereiding om te gebruiken in Azure
Software wordt in Azure uitgerold via Endpoint Manager – Apps – Platform Windows.
Om setup bestanden van het type exe te kunnen gerbuiken, moet je deze eerst omzetten naar een
Win32 pakket. Dit geldt voor Citrix en de Visual Studio pakketten.
Doe dit volgens;
-

https://docs.microsoft.com/nl-nl/mem/intune/apps/apps-win32-prepare
https://docs.microsoft.com/nl-nl/mem/intune/apps/apps-win32-add

Uploaden en inrichten
Ga in de O365 Admin portal naar de Endpoint Manager.
Kies hier Apps en kies voor platform Windows.
Klik op Add en maak een nieuwe Windows app (Win32) aan.
Selecteer nu de file die door de MS tool voor intune gemaakt is.

Klik OK en dan Next.

Geef het een naam volgens je bedrijfsbeleid en pas de beschrijving aan om gemakkelijk te
achterhalen wat het is.
Vul de Publisher in.
Klik Next.

Geef het installatie en verwijder commando op, hier;
vstor_redist.exe /q /norestart
"c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VSTO\10.0\Microsoft Visual Studio 2010 Tools for
Office Runtime (x64)\install.exe" /qu
Klik op Next.

Geef nu de informatie op die gelden voor de apparaten waarop je het wil installeren.

Om te voorkomen dat het blijft installeren, doe je een controle of het product al geïnstalleerd is.
Kies manually configure detection rules en klik op Add.

Voor deze software moet er een check in het register komen.
Key path: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\VSTO Runtime
Setup\v4R
Value name: Version
Als deze bestaat, is de software aanwezig.
Het is een 32-bit software op een 64-bit laptop (in dit geval).

Koppel nu de groep aan Required om de software tijdens uitrol te installeren.
Indien het om verwijderen gaat, kies je de groep in de Uninstall.

Herhaal deze stappen voor:
-

-

Microsoft Visual C++ 2010 x64 (vcredist_x64.exe)
o vcredist_x64.exe /q /norestart
o vcredist_x64.exe /uninstall /q
o Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\VisualStu
dio\10.0\VC\VCRedist\x64
o Version
Microsoft Visual C++ 2010 x86 (vcredist_x86.exe)
o vcredist_x86.exe /q /norestart
o vcredist_x86.exe /uninstall /q
o Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\VisualStu
dio\10.0\VC\VCRedist\x86
o Version

Voor Citrix Workspace zijn nog extra stappen nodig voordat deze kan worden geüpload.
1. Download de AFAS Citrix Workspace software
2. Met behulp van 7-Zip (bijvoorbeeld) kun je de download uitpakken naar twee bestanden,
namelijk:
• CitrixWorkspaceAppWeb.exe
• install.cmd
3. Plaats deze twee bestanden in één map en voer vervolgens via Powershell het volgende
commando uit:
.\IntuneWinAppUtil.exe -c C:\temp\input -S ProfitCitrixWorkspace.exe -o C:\temp\output
Daarna het bestand intunewin uploaden en bij ”Program” het volgende invullen:

Hierna de “Detection rule” instellen op:

Path: C:\Program Files (x86)
File or folder: Citrix

Het Profit Communication Center is een MSI-file en valt daardoor onder de Windows-line-of-business
app.

Selecteer nu de MSI file om te uploaden van Profit Communication Center.

Alle informatie wordt nu ingevuld. Vul wel de Publisher weer in.
Pas alleen de instelling van de app versie aan naar Yes, anders wordt een nieuwe versie steeds
overschreven. De updates komen via AFAS, dit is alleen nodig voor de eerste installatie.

Koppel het nu weer aan de juiste groep bij Required of Uninstall.

Deze beschrijving is aangeleverd door AFAS-gebruiker Bas Roering van Your Process in Line en
aangevuld door Ronny Morren van Tosch Automatisering, waarvoor hartelijk dank!

