Installatie Klankie (stand-alone) en quick start
Klankie 2010 werkt stand-alone op Windows XP, Windows Vista en Windows 7
Er is ook een Multi-user (netwerkversie) maar deze handleiding gaat alleen over de
stand-alone installatie.
Doe de cd-rom in uw computer en dubbelklik op “KlankieSetup.exe”

Klik op “volgende”

Kies “stand-alone” en klik op “volgende”
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De dikgedrukte
gegevens zijn
bij u anders. Dit
screenshot is
slechts ter
illustratie. Laat
uw eigen
gegevens a.u.b.
staan.

Verander niets aan de velden “server name” en “site code”. Deze velden zijn voor u al
ingevuld. Voor het verkrijgen van uw “license key” dient u nu uw persoonlijke site code
door te mailen/bellen naar Klankie B.V. U ontvangt dan (na controle of u het programma
heeft aangeschaft) direct uw license key.
U kunt nu bellen naar 0348-446963 of mailen naar licentie@klankie.nl
Vermeld daarbij altijd uw naam, sitecode, adres, telefoonnummer en mailadres.
Pas nadat u van Klankie B.V. de license key heeft ontvangen, kunt u verder met de
installatie.
(Ziet u geen getal ingevuld bij “sitecode” ? Kies dan “terug” en kies dan “multi-user” en “server”. Kopieer de
sitecode die nu zichtbaar is in de grijze balk. Kies “terug” en klik weer op de “stand-alone” installatie. Plak nu
de sitecode in het middelste invulveld.)

Let op: de “license key” is uniek en specifiek gekoppeld aan uw computer.
Bewaar de license key dan ook goed.

2

Na het invullen van de license key klikt u op “volgende”.

Klik op “volgende” om de installatie te starten

De volgende melding verschijnt. Wacht rustig af…Uw cd-romspeler kopieert nu eerst
essentiële bestanden en gaat daarna pas installeren.
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De SQL server wordt stap-voor-stap geïnstalleerd. U ziet per onderdeel steeds de
voortgang via de blauwe balk.

bovenstaand scherm verschijnt eventjes. Wacht rustig af.
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De te installeren SQL programmatuur wordt aangegeven. U hoeft niets te doen. U kunt
de komende 5-10 minuten even wat anders gaan doen.
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Pas na voltooiing van “Workstation Components” verschijnt automatisch het volgende
scherm:

Klik op dit scherm om verder te gaan.

Volgend scherm verschijnt (zie hierboven). Dit scherm kan enige seconden blijven staan.
Er worden een paar kleine zaken geïnstalleerd. Blijf wachten.

Bovenstaande melding geeft aan dat de installatie van deel 1 (de SQL database)
geslaagd is!
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Klik op “ok” om verder te gaan met de installatie van deel 2 (klankie software)

Na voltooiing volgt automatisch het volgende scherm:

Klik op “OK”

Gefeliciteerd! Uw klankie installatie (stand-alone) is succesvol uitgevoerd.
Klik op “voltooien” om de installatie te beëindigen.
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Quick start
De volgende informatie is handig om aan de ouder / leerkracht te geven
1. Klankie opstarten
Op uw bureaublad is het gele icoontje Klankieclient geplaatst. Dubbelklik op dit icoon om
het programma Klankie te starten.
Heeft u geen icoontje op uw bureaublad? Kijk dan op uw computer in de Windows
Verkenner bij C:\Klankie\KlankieClient.exe

In uw programma
overzicht in Windows
vindt u de
snelkoppeling terug.
U vindt hier ook de
handleiding om met
Klankie aan de slag
te gaan

2. Handleiding Klankie
Om het maximale uit de software te halen, adviseren wij u de handleiding door te nemen
die bij de Klankie software mee is geïnstalleerd. Het betreft een webpagina die u
eventueel kunt uitprinten. De handleiding vindt u ook via
C:\Klankie\Manual\handleiding_klankie.html
3. Toegang tot het ouder / leerkrachtgedeelte
U kunt namen invoeren, resultaten bekijken en (niveau)instellingen wijzigen door Klankie
op te starten en dan via de toetscombinatie “ctrl” + “L” (met het klankietoetsenbord is
dit “ei” + “L”) met het wachtwoord “klankie” in te loggen in het admingedeelte van de
software.
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4. Werken met het Klankie toetsenbord in ALLE computerprogramma’s??
Het toetsenbord Klankie werkt na installatie alleen wanneer u de software van Klankie
opstart. Het is echter ook mogelijk om altijd te werken met het Klankie toetsenbord, ook
in andere softwareprogramma’s, zoals in Microsoft Word. U kunt hiervoor een additioneel
product aanschaffen, de Klankiedriver. Zie hiervoor www.klankiedriver.nl U kunt deze
software downloaden en 10 dagen gratis uitproberen.

5. Extra toetsenborden nodig?
Losse extra toetsenborden kunt u eenvoudig bijbestellen via www.klankiedriver.nl en
kosten 35 euro excl. BTW.
6. Extra handige informatie
Op de installatie cd-rom vindt u in de map “documentatie” nog andere handige
documentatie in PDF zoals:
- een uitleg hoe u de software van Klankie kunt verwijderen
- een uitleg welke woorden in de software van Klankie worden aangeboden
- bekende installatieproblemen, oorzaken en oplossingen
- instructie hoe u een backup kunt maken van uw database
- instructie hoe u een backup kunt terugplaatsen
- instructie hoe u een eventuele oude database (van de vorige versie van klankie)
kunt converteren naar de nieuwe versie
7. Windows fonts met de juiste didactische weergave van letters
Na installatie zijn er tevens twee Windows lettertypes (fonts) geplaatst op uw computer
die ervoor zorgen dat de letters op uw scherm didactisch qua weergave overeenkomen
met de didactische grafemen die gebruikt worden bij het aanvankelijk leesonderwijs.
(fonts: SWZLNAE + SWZLNE)
8. Tot slot
Heeft u nog vragen, mail ons via vragen@klankie.nl
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