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Finnwood 2.4 NL & BE installatiegids
Wij adviseren u deze instructies te lezen alvorens Finnwood 2.4 NL & BE software te installeren.
Alvorens de software te installeren, dient u eerst de Finnwood te downloaden van de Metsä Wood
website en het installatiebestand op te slaan op uw computer.
Om de Finnwood software te installeren, dient u administrator rechten op de betreffende PC te hebben.
Als u deze niet heeft, gelieve dan contact op het nemen met uw IT afdeling. De map ‘c:\Program
Files\metsawood’, welke tijdens de installatie wordt aangemaakt, dient volledig toegankelijk zijn voor
de gebruiker.
Minimale systeemeisen




Win 10, Win 8/8.1, Win 7, Vista, XP
55 MB hard drive space
PDF viewer

Installatie
De InstallShield Wizard zal u stap voor stap door het installatieproces leiden. Volg simpelweg de
instructies op het scherm.
Tijdens de installatie zal u
gevraagd
worden
om
de
Licentieovereenkomst
te
accepteren.
Door
deze
te
accepteren bevestigt u dat u de
voorwaarden en condities heeft
begrepen en accepteert.
InstallShield zal nu de Finnwood
map op uw harde schijf opzetten.
Het
standaardadres
is
c:\metsawood\finnwood_nl of
c:metsawood\finnwood_be.
Afhankelijk van de versie. Als
deze map niet bestaat, dan zal
deze automatisch aangemaakt
worden.
De installatie duurt enkele
seconden.
InstallShield
zal
melden als de installatie voltooid is.
Na de installatie zal er een Finnwood snelkoppeling verschijnen op uw bureaublad. Door hierop dubbel
te klikken zal het venster met de licentieovereenkomst verschijnen.
Activatie Finnwood
De Finnwood licentieovereenkomst wordt elke keer getoond wanneer het programma
wordt opgestart. Door deze te accepteren, kunt u direct aan de slag gaan. Als u deze
overeenkomst niet accepteert, dan zal het programma afsluiten.
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Registratie
Wanneer u Finnwood 2.4 NL of BE voor de eerste keer start, zal het programma u vragen zich te
registreren als een nieuwe gebruiker. Volg de instructies boven aan in het scherm om de registratie te
voltooien. Vergeet niet om de licentie- en privacy overeenkomst in de linker tab van het
registratievenster.
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