
Beste,  
  
Dank voor je interesse in Interactiewijzer en de download-mogelijkheden op 
de site www.interactiewijzer.info. Je kunt daar zes verschillende uitgebreide 
BOTS-vragenlijsten in een professionele opmaak gratis downloaden.  
Ook kun je er een aanvraag doen voor gratis computerprogramma’s van 
Interactiewijzer.  
Maar… doe dat niet vanuit je werkomgeving of via server van de instelling 
waar je werkt.  
Dat leidt meestal tot mailproblemen, mislukte downloads en/of installatiemoeilijkheden. 
  
PRIVÉ-COMPUTER: Je kunt het beste op een eigen (privé) Windows laptop of computer onze mail 
met downloadlink aanvragen en ontvangen, vervolgens het programma downloaden en dat dan op die 
eigen laptop/pc installeren. Dat alles moet je óók doen vanuit een privé-mailadres van jezelf. Het 
betreft de toezending van een uitvoerbaar programma (een zogenaamde .exe- file).  
Dergelijke (zip-)files worden meestal geweigerd door servers van instellingen, vaak zelfs al bij het per 
mail ontvangen van de download-link.   
 
LAPTOP VAN DE INSTELLING: Als je de programma’s ook binnen je werkomgeving zou willen 
installeren, dan heb je daarvoor de hulp van jullie ICT-afdeling nodig.  
Als werknemer zul je meestal geen installatierechten hebben. 
Voor die ICT-ers is het dan overigens (als administrator) meestal maar een karweitje van 5 minuten 
om de programma's van Interactiewijzer binnen je persoonlijke schil van je werklaptop of werk-
computer te zetten.  
 
Overigens, bij een aantal instellingen is het ICT-ers ook gelukt om het programma als netwerkversie te 
gebruiken. 
 
Laat je svp even iets terughoren of je er in geslaagd bent om het programma te kunnen gebruiken?. 
Alvast onze dank daarvoor. 
 
Hieronder staan ook nog wat algemene tips voor de installatie van een computerprogramma van 
Interactiewijzer. 
  
Vriendelijke groet en veel succes met Interactiewijzer in je werk! 
 
Het team van Interactiewijzer 
 
INSTALLEREN van de download (kan alleen op een Windows laptop of PC):  
 
Tip: Kijk ook op de site www.interactiewijzer.info  naar de video ‘Installatie BOTS’   
 

1.                                Kies voor Opslaan 
2.                                Kies het Bureaublad (Desktop) om het bestand daar tijdelijk te plaatsen  
3.                                Ga naar het Bureaublad.  
4.                                Klik met de rechtermuisknop op het zip-bestand ‘Interactiewijzer’.  
5.                                Er verschijnt een nieuw venster 
6.                                Klik op Uitpakken 
7.                                In de Verkenner opent nu de map met de uitgepakte bestanden. 
8.                                Klik op Setup 
9.                                Er wordt gevraagd of wijzigingen mogen worden aangebracht. Klik op Ja. 
10.                             Volg de (Engelstalige) aanwijzingen en maak je keuzes 
11.                             Klik bij de vraag of je akkoord bent met de locatie “Program Files” op Yes 
12.                             Klik bij een (eventuele) vraag “Keep this file?” op Yes 
13.                             Controleer na de installatie of Interactiewijzer in je programmalijst staat 
14.                             Klik in de Interactiewijzermap op het bestand met het programma-logo (groene cirkel met acht segmenten)  
15.                             Als het programma werkt*, verwijder dan de twee mappen die nog op je bureaublad staan 
16.             Maak een snelkoppeling naar het bestand met het programma-logo en zet die op je bureaublad 

                * NB Met sommige versies van Windows zal het Helpbestand van het programma niet geopend kunnen worden.  

http://www.interactiewijzer.infol/
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