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Downloaden van WinMens:
U kunt het programma downloaden van onze site. U kunt daarvoor onderstaande link gebruiken:
http://www.winmens.nl//update_winmens.html
U kunt dan inloggen met de laatste 6 cijfers van uw persoonlijke AGB code (dus zonder de
disciplinecijfers) en uw klantnummer (deze kan u vinden als debiteurnummer op onze factuur). U
klikt een van de servers aan.
Via Microsoft Internet Explorer krijgt u onderstaande balk te zien.

Klik hier op Uitvoeren.
Download u met een andere browser dan Microsoft Internet Explorer dan heeft u vaak alleen de
mogelijkheid het bestand op te laten slaan. Daarna kunt u het bestand in de map weer latengeven en
daarop dubbelklikken. U krijgt dan eveneens onderstaand scherm te zien.

1

De installatie van WinMens:

Klik hier op volgende.
U krijgt vervolgens het onderstaande scherm te zien. U dient akkoord te gaan met de
licentieovereenkomst en de algemene voorwaarden voordat u op Volgende kunt klikken en verder
kunt gaan.

U kunt daarna kiezen waar u WinMens wilt installeren. Als standaardlocatie tijdens installatie staat
C:\winmens aangegeven. Het wordt aanbevolen dit zo te laten.
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Heeft u WinMens 3 al op de PC staan en wilt u deze installatie als update gebruiken kijk dan wat er
bij Beginnen in staat als u met de rechter muistoets op de snelkoppeling op u bureaublad klikt en
eigenschappen opvraagt. U moet in het installatiescherm hetzelfde begin hebben staan alleen het
/binary laat u weg. In het voorbeeld dus C:\winmens (en niet C:\winmens\winmens!)
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U kunt voor uw discipline ook de standaard lay-outs laten installeren door deze aan te vinken voor
dat u op volgende drukt.
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Is dit de eerste installatie op deze PC dan moet u het vinkje van dBase Runtime drivers aanzetten.
Dit programma is nodig om de boekhouding te kunnen gebruiken.
Draait uw PC nog op Windows Vista dan moet u het vinkje bij DotNet Framework aanzetten.
Op PC’s met windows 7, 8 en 10 is dit al aanwezig.
In de volgende stap wordt bepaald hoe u het programma via de knop Start onder alle programma’s
terug kunt vinden. U kunt zelf een andere naam geven of dit laten staan.
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U krijgt vervolgens een opsomming te zien van de door u gekozen installatie instellingen.
U kunt dan op installeren drukken om de daadwerkelijke installatie te starten.

Als het programma geïnstalleerd wordt ziet u een statusbalk in beeld die weergeeft hoe de installatie
vordert.

Heeft u verder geen vinkjes aan staan bij DotNet Framework of dBase Runtime drivers dan krijgt u
onderstaand scherm te zien en kunt u op Voltooien klikken.
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De installatie van DotNet Framework:
Heeft u DotNet Framework aangevinkt dan start deze met installeren:

Heeft u al de juiste bestanden op uw PC staan dan krijgt u onderstaande melding en kunt u het
scherm sluiten.
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De installatie van dBase Runtime drivers:
Heeft u het vinkje dBase Runtime drivers aan staan dan start daarna de installatie van de dBasePlus
Runtime 9.5.0.1 :
U krijgt daarna onderstaand scherm:

Laat dit gewoon op de taal English (US) staan en druk op Ok.
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Bij onderstaand scherm. U kunt hier op Next drukken.

Bij installatie van de Runtime drivers kunt u de locatie van deze bestanden wijzigen.
Wij raden aan dit niet te veranderen en op next te drukken. Ook in de volgende schermen kunt u
direct op Next drukken.
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De installatie is gestart. U ziet tijdens de installatie verschillende statusbalken in beeld.
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Als de installatie goed gegaan is ziet u onderstaand scherm waarin u op Finish kunt drukken.
Daarmee is de installatie ten einde en kunt u het programma via het icoontje op het bureaublad
starten.
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U kunt de PC nu direct opnieuw op laten starten of voor Nee kiezen en dit zelf later doen.
De installatie is nu voltooid.

Foutmelding bij Installatie:

Als u deze melding krijgt heeft u het programma WinMens nog openstaan.
Sluit WinMens af en druk op Opnieuw.
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Als u deze melding krijgt heeft u het Boekhoudprogramma van WinMens nog openstaan.
Sluit deze af en druk op Opnieuw.
Staat het programma niet meer open maar krijgt u toch deze melding dan dient u de computer
helemaal af te sluiten en opnieuw op te starten en de installatie nogmaals uit te voeren.
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