UPGRADE SCANPROGRAMMA
Wegens een recente upgrade van het programma zal u – wanneer u het programma de volgende
maal opent – gevraagd worden om de nieuwe versie te installeren. Klik op ‘Ja’ hierop.
Wanneer het programma opent, zal u zien dat de titel veranderd is naar ‘Inschrijvingen Cyclo en VTT
V3’, en er onderaan het versienummer ‘3.0.0.167’ (of hoger) staat.
Door deze upgrade zal echter ook uw serienummer geReset worden, en zal u dit opnieuw moeten
invoeren.

Hoe doet u dit?
-

Nadat u de upgrade hebt uitgevoerd zal het programma openen en zal er een bericht
verschijnen dat u niet langer geregistreerd bent:

-

Klik op ‘OK’ op dit schermpje. Wanneer het gesloten is, klik bovenaan het scherm op ‘Help’
 ‘Registratie’

-

Het volgende scherm verschijnt:

-

Vul het stamnummer van uw club in, en klik op ‘OK’

-

Op volgend scherm:

-

Vul het serienummer terug in dat u in een vroegere mail ontvangen hebt, en klik op ‘OK’
(Indien u dit niet meer terugvindt, kan u mailen naar
geert.verpoest@wielerbondvlaanderen.be, of telefoneren/mailen naar Mathieu Bruyneel
(mathieu.bruyneel@wielerbondvlaanderen.be) of naar Antoine De Borchgrave
(antoine.de.borchgrave@wielerbondvlaanderen.be) die u aan de hand van uw codenummer
(het nummer in het rood op uw scherm) kunnen geven. Mogen wij u wel vragen eerst eens in
vroegere mails te kijken of u het zelf kan terugvinden a.u.b. Indien u het programma niet
dringend nodig hebt, doe dan een aanvraag per mail (en niet per telefoon) a.u.b., en vergeet
niet het rode codenummer te vermelden.

-

Klik dan op ‘OK’

Instellingen scanner:
-

We raden iedereen aan om de scannerinstellingen aan te passen. Klik op ‘Help’  ‘Instelling
scanner’. Het volgende scherm komt tevoorschijn:

kies de tweede optie (‘Mijn scanner kan de initiële 0 NIET scannen van de barcodes’), en klik
op ‘OK’

U kan nu terug werken: de database is nog steeds dezelfde, dus is er GEEN nieuwe ‘creatie database’
nodig, en alle vergunninghouders tot uw laatste update zijn nog steeds aanwezig.

