Installatie en ophalen van de licentiesleutel
Hieronder staat beschreven welke handelingen u moet uitvoeren om de Bouwbox
mediaplayer te installeren en de licentiesleutel op te halen. De gehele procedure neemt
maximaal 5 minuten in beslag.
U dient over het volgende te beschikken:
 Installatie cd-rom met mediaplayer: deze installatie cd-rom vindt u in de Bouwbox. U
kunt de meest recente mediaplayer ook op halen via de website
www.bouwbox.nl/support.
 Gebruikersnaam en wachtwoord: deze heeft u per brief ontvangen bij de uitlevering
van de Bouwbox Digitaal.

Installatie:
In veel gevallen is alléén de systeembeheerder bevoegd om een installatie uit te voeren.
Neem hierover contact op met de systeembeheerder, alvorens de installatie uit te voeren.
Sluit voorafgaand aan de installatie alle andere programma’s af.
1. Neem de installatie cd-rom en doe
deze in de cd-rom drive van uw
computer. In de meeste gevallen zal de
cd-rom automatisch starten. Zo niet,
activeer dan uw cd-rom drive;

2. Het venster ‘Welkom’ komt in beeld:
klik op [volgende];

3. Venster ‘Kies de doelmap’ komt in
beeld: neem de suggestie over of
selecteer uw map naar keuze en klik
op [volgende];

4. Venster ‘Selecteer menu Start map’
verschijnt: neem de suggestie over of
selecteer uw keuze en klik op
[volgende];

5. Venster ‘Selecteer extra taken’ komt in
beeld. Geef aan of u een icoon van de
Bouwbox mediaplayer op uw
bureaublad wenst. Wij adviseren om dit
wel te doen. Klik op [volgende];

5a. Indien er al bestaande
abonnementsgegevens aanwezig zijn,
zal er een melding komen. Deze
gegevens mogen niet verwijderd
worden; klik daarom op [Nee];

6. Een venster met de melding dat de
installatie is voltooid, verschijnt in
beeld. Klik op [voltooien] om de
installatie af te ronden.

7. Indien u tijdens de installatie was ingelogd als systeembeheerder, moet u nu weer
inloggen als gebruiker.

Ophalen van de licentiesleutel
Om de films te kunnen bekijken dient u eerst een licentiesleutel op te halen via internet:
1. Dubbelklik op het icoon van de
Bouwbox Mediaplayer op uw
bureaublad. De mediaplayer verschijnt
in beeld;
2. Klik op de driehoek aan de rechterzijde
om het zijpaneel te openen;

3. Klik op [abonnement];

4. Kies dan voor [abonnement
toevoegen];

4a. Indien het een herinstallatie betreft
verschijnt er een venster met de vraag
of u de sleutel wenst op te halen.
Bevestig dit met [ja];

5. Blader nu naar de map ‘C:\ Program
Files\VirtuosoMedia\
Bouwbox\Abonnementen’;
6. Selecteer het bestand ‘bouwbox.dat’ en
klik op [openen];

7. Klik op [sleutel ophalen] Daarna
verschijnt een venster
‘Gebruikersgegevens’:
 type (indien mogelijk) uw
gebruikersnaam in;
 type uw wachtwoord in;
 type vervolgens (indien mogelijk) bij
‘systeemnaam’ naar eigen keuze
een naam voor uw computer in. In
deze systeemnaam moeten letters
voorkomen;
 Klik op [toepassen];

8. De melding ‘online sessie succesvol
gestopt’ verschijnt in beeld. Klik op
[ok];

9. U krijgt nu een actuele lijst met
filmtitels tot uw beschikking;
10. Het registreren is voltooid en u kunt de
mediaplayer nu gebruiken.

Indien u problemen ondervindt tijdens de installatie of registratie van de mediaplayer
verzoeken wij u om contact op te nemen met onze helpdesk op telefoonnummer:
0497-534882 of via e-mail: helpdesk@bouwbox.nl.

