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Systeemvereisten
Minimale systeemvereisten
•
•
•

2,2GHz-processor (64-bits).
4 GB RAM.
5 GB vrije ruimte op de harde schijf.

Aanbevolen systeemvereisten
•
•
•
•

Intel i3-, i5-, i7-processor of gelijkwaardig. 2,6 GHz of sneller (64-bits), met minimaal
2 kernen.
8 GB RAM.
10 GB vrije ruimte op de harde schijf, bij voorkeur op een Solid State Disk-drive.
Internetverbinding.

Ondersteunde besturingssystemen
•
•
•
•
•

Windows 7 (64-bits)
Windows Server 2012 (64-bits)
Windows 8 (64-bits)
Windows 8.1 (64-bits)
Windows 10 (64-bits) ** aanbevolen

Waarschuwing met betrekking tot virtuele machines: Bepaalde virtuele machines op een laptop
of een kleine computer zijn mogelijkerwijs niet bruikbaar. Bepaalde scanners worden niet goed
herkend en het installeren van IRISmart Security kan mislukken als de virtuele machine niet up-todate is met de laatste Windows-updates. Wij wijzen u er bovendien op dat een virtuele machine
ten minste vier virtuele kernen moet hebben.
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Installeren van IRISmart Security
Installatievereiste: .NET Framework
Voor het installeren van het .NET Framework is een internetverbinding nodig.
Voor IRISmart Security moet .NET Framework 4.6.2 (of hoger) geïnstalleerd worden.
Ga online naar het Microsoft-downloadcenter en installeer de nieuwste .NET Framework 4.6 voor uw
besturingssysteem. Versie 4.6.2 is de versie die beschikbaar was ten tijde van het schrijven van dit
document.

Eerste keer installeren van IRISmart Security
1. Download op www.irislink.com/downloadcenterpro het IRISmart Security-pakket voor
de versie die u heeft aangeschaft.
2. Ga naar de locatie waarnaar u het .zip-pakket gedownload heeft en pak het uit.
Om IRISmart Security te installeren:
1. Dubbelklik op IRISmart Security.msi om het installeren te starten.
2. Klik op Volgende in het welkomstscherm.
3. Selecteer Ik ga akkoord met de voorwaarden in de overeenkomst en klik op Volgende.

4. Laat de standaard Doelmap ongewijzigd en klik op Volgende.
5. Laat de optie Bureaubladpictogram ingeschakeld en klik op Installeren.
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6. Klik op Ja als het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt.
7. Klik als de Installatiewizard klaar is op Voltooien.

Updaten van IRISmart Security
U kunt de knop voor automatisch Bijwerken in de interface gebruiken. Als een nieuwere IRISmart
Security beschikbaar is, dan ziet u dit. Volg de instructies en de software wordt bijgewerkt.
Wanneer u gevraagd wordt of u gebruikersgegevens wilt verwijderen, dan moet u op JA klikken.
U hoeft zich geen zorgen te maken; de bestanden die u heeft opgeslagen blijven bewaard. Als u oude
gebruikersgegevens bewaart, dan worden de nieuwe projectfuncties of -instellingen niet bijgewerkt.
U kunt dit ook handmatig doen door het nieuwe IRISmart Security.msi-installatieprogramma uit te
voeren.

Activeren van IRISmart Security
Belangrijk: Zorg ervoor dat de antivirussoftware op de computer uitgeschakeld is voor u IRISmart
Security probeert te activeren. Als het activeren voltooid is, dan kunt u de antivirussoftware weer
inschakelen.
Als u IRISmart Security voor de eerste keer opstart, dan wordt u gevraagd om het te activeren.
•

Voer de Activeringscode in het betreffende veld in en klik op Activeren.
De activeringscode is per e-mail naar u toegestuurd. Als u uw activeringscode nog niet
ontvangen heeft, neem dan contact op met I.R.I.S. via activation@iriscorporate.com.

•

Als u geen toegang heeft tot internet, klik dan op Manueel activeren en verstuur uw
activeringscode en computer-id naar activation@iriscorporate.com vanaf een andere
computer. Voer de licentiecode die u ontvangt in en klik op Activeren.

•

Als in het venster Licentie geaccepteerd verschijnt, klik dan op OK om IRISmart Security op te
starten.

Opmerking: Als IRISmart Security eenmaal geactiveerd is, dan vindt u het serienummer in het
Toepassingsmenu. Klik op Bestand > Info > Algemeen.
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Tip: Klik indien nodig op de knop Naar klembord kopiëren om al uw geactiveerde functies en
activeringscodes te kopiëren. U kunt deze dan in een e-mail plakken bijvoorbeeld om ondersteuning
of meer informatie aan te vragen.
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