Installatie harde schijf D
Het abonnement op de Bouwbox is gewijzigd waardoor het mogelijk is om de films vanaf
harde schijf af te spelen. Echter dient u daarvoor nog wel de films op de harde schijf te
kopiëren en de Bouwbox opnieuw te registreren.
Volg hiervoor onderstaande procedure:
1. Let op: dat u als gebruiker bent ingelogd op de computer;
2. Sluit alle openstaande programma’s af;
3. Maak op de harde schijf de volgende map aan: D:\DeBouwBox\
Let op: gebruik van hoofd- en kleine letters;
4. Kopieer de inhoud van alle Bouwbox DVD’s naar deze map;
(De films niet in submappen plaatsen en beginnen met DVD01. Bij het kopiëren van de
opvolgende DVD nummers de oude bestanden laten overschrijven door nieuwe
bestanden);
5. Start het programma ‘VMChecker.exe’ (Deze staat in de map op de volgende locatie:
C:\Program Files\VirtuosoMedia\De Bouwbox\ );
6. Druk op de knop [clean];
7. Bevestig de drie schermen die daarop volgen met [OK];
8. Het programma kan nu worden afgesloten;
9. Ga naar uw bureaublad en dubbelklik op het icoon van de Bouwbox Digitaal.
De mediaplayer verschijnt in beeld;
10. Klik op de driehoek aan de rechterzijde om het zijpaneel te openen;
11. Klik op [abonnement];
12. Klik vervolgens op de button [abonnement toevoegen];
13. Kies hier de map [C:\Program Files\VirtuosoMedia\De Bouwbox\Abonnementen\ ];
14. Klik op het bestand [bouwbox.dat] en bevestig door op de knop [openen] te klikken;
15. Klik nu in dit venster op [sleutel ophalen]*;
16. Er verschijnt een extra venster ‘Gebruikersgegevens’:
 Vul uw gebruikersnaam en uw wachtwoord in;
 Vul vervolgens bij systeemnaam naar eigen keuze een naam voor uw computer in.
Let op: In deze systeemnamen moeten letters voorkomen;
 Klik op [toepassen];
17. De melding dat de licentiesleutel succesvol is opgehaald; Klik op [ok];
18. U krijgt nu een actuele lijst met filmtitels tot uw beschikking;
19. Het registreren is gereed en u kunt de Bouwbox Mediaplayer gebruiken.
* Afhankelijk van uw versie van de mediaplayer kan het zijn dat u hier ander knoppen aantreft
voor het ophalen van de licentiesleutel. Klik in dat geval op [sleutel via internet]. Indien deze
knop niet werkt doordat de computer bijvoorbeeld beveiligd is met een zware firewall kunt u
het nogmaals proberen door op de knop [sleutel via webserver] te klikken.

Indien u problemen ondervindt tijdens de installatie 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.

