wDiaDoos
Installatie
Uitgangspunt
U heeft een cd of diskette met daarop het te installeren programma, of u
heeft de installeerbare versie gedownload van internet en op een vaste schijf
van uw computer opgeslagen.
Als u de installeerbare versie op een diskette heeft ontvangen, is de naam
meestal "setup.exe". Als u het programma van het internet heeft opgehaald
is de naam meestal vergelijkbaar met "wDiaDoosSetup.exe".
In de navolgende tekst wordt uitgegaan van "setup.exe".

Installeren, methode 1
De installatie van wDiaDoos is eenvoudig.
1 Klik op Start|Uitvoeren…
2 voer achter Openen in: d:\setup.exe
Vervang in deze tekst "d:" door de schijfletter waarop het
installatieprogramma staat (bijvoorbeel "A:" voor een diskette, en
"setup.exe" door een eventuele andere naam van het
installatieprogramma.
U kunt ook op Bladeren klikken om het bestand aan te wijzen.
3 Klik op OK om de installatie te starten.
4 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Installeren, methode 2
Hoewel ik zelf de voorkeur geef aan de hierboven beschreven methode, of
een variant waarbij het installatieprogramma wordt opgezocht en gestart
vanuit de Verkenner (of een vervanger als Windows Commander), wordt in
veel instructieboeken over Windows gebruik gemaakt van de onderstaande
methode.
Windows 95/98
1 Kies Start|Instellingen|Configuratiescherm|Software
2 Klik op Installeren
3 Klik op Volgende. Windows gaat nu zelf op zoek naar nieuw te
installeren programma's (op diskette- en cd-stations). Het gevonden
installatieprogramma wordt getoond. Als dit niet correct is, klik dan op
Bladeren om zelf het juiste bestand aan te wijzen.

4 Klik op Voltooien
Het installatieprogramma wordt nu gestart. Volg de aanwijzingen op het
scherm.
5 Na het voltooien van de installatie kunt u het Configuratiescherm
sluiten.
Windows 2000
1 Kies Start|Instellingen|Configuratiescherm|Software|Nieuwe
programma's toevoegen
2 Klik op Cd-rom of diskette
3 Klik op Volgende. Windows zal nu de diskettestations en cd-spelers
onderzoeken op de aanwezigheid van een installatieprogramma. Als dat
niet gevonden wordt, verschijnt een dialoog waarin u kun klikken op de
knop Bladeren. Ga dan naar de plaats (op de harde schijf) waar u het
installatieprogramma heeft opgeslagen, kies dat bestand en klik op
Openen.
4 Klik op Voltooien
Het installatieprogramma wordt nu gestart. Volg de aanwijzingen op het
scherm.
5 Na het voltooien van de installatie kunt u de vensters Software en
Configuratiescherm sluiten.
Windows XP
1 Kies Start|Configuratiescherm|Software|Nieuwe programma's
toevoegen
2 Klik op Cd-rom of diskette
3 Klik op Volgende. Windows zal nu de diskettestations en cd-spelers
onderzoeken op de aanwezigheid van een installatieprogramma. Als dat
niet gevonden wordt, verschijnt een dialoog waarin u kun klikken op de
knop Bladeren. Ga dan naar de plaats (op de harde schijf) waar u het
installatieprogramma heeft opgeslagen, kies dat bestand en klik op
Openen.
4 Klik op Voltooien
Het installatieprogramma wordt nu gestart. Volg de aanwijzingen op het
scherm.
5 Na het voltooien van de installatie kunt u de vensters Software en
Configuratiescherm sluiten.

Persoonlijke sleutel
Indien u een geregistreerde gebruiker van wDiaDoos bent, moet uw
persoonlijke sleutel naar de gekopieerd worden naar de map waarin zojuist
wDiaDoos is geïnstalleerd. Standaard is dat:
C:\Program Files\wDiaDoos

Voor de volledigheid...
wDiaDoos is geschreven door Cuno Wegman, en werd volgens het
shareware-principe verspreid. Tegenwoordig is de registratie gratis. Voor
een eigen key: stuur een mailtje naar wdiadoos@ceegee.nl.

Contact opnemen
Als u vragen heeft over het gebruik van wDiaDoos, fouten heeft
geconstateerd, of ideeën of wensen heeft voor uitbreidingen, neemt u dan
gerust even contact op, bij voorkeur per elektronische post:
wdiadoos@ceegee.nl
Telefonisch is ook mogelijk, maar bij voorkeur alleen in dringende gevallen,
en als 't even kan alleen tussen 19.00 en 21.00 uur:
026 - 325 55 05
Overigens: ik ben zeker niet altijd thuis, of in staat de telefoon op te nemen.
In die gevallen staat het antwoordapparaat paraat.

Shareware
Shareware houdt, onder andere, in: u mag het programma vrijelijk kopiëren
en verspreiden, mits u de volgende voorwaarden daarbij in acht neemt:
- u kopieert alle bestanden die bij het programma horen, behalve
eventuele sleutelbestanden (bestanden met de extensie “.Key”);
- u brengt geen wijzigingen aan in de bestanden;
- u mag er geen geld voor vragen (behalve de werkelijke prijs van de
diskette of andere gegevensdrager die voor de kopie wordt gebruikt);
Degene die van u een dergelijke kopie van wDiaDoos ontvangt, kan de
mogelijkheden van wDiaDoos uitproberen op (dia)verzamelingen van
maximaal 250 dia's en/of 10 films.
Indien geconstateerd wordt dat een sleutelbestand toch wordt verspreid of
afgegeven, volgt intrekking van de betreffende sleutel.

Nieuwe versies
De meest recente versie van wDiaDoos is altijd te vinden op het internet:
www.ceegee.nl

