EWOC SCHOOLPAKKET 2018-19 - INSTALLATIE
Update installatie: u installeert in een bestaande map EWOCNET
Stap 1: nieuwe bestanden installeren
1. Log in – als administrator - op een pc uit het netwerk waar een netwerkverbinding Q bestaat naar de
gedeelde map EWOCNET op de server.
2. Surf naar www.ewoc.be/update2018.zip. Sla het bestand op. Het update bestand is 427MB groot. Het
downloaden kan even duren.
3. Unzip. Plaats de bestanden in een lokale map of op een USB-stick.
4. Open de map. Dubbelklik op het bestand kq.bat
Het is een DOS-bestand dat de bestaande EXE-files van de gewijzigde programma’s vervangt. Mogelijks
krijgt u bij het opstarten een beveiligingswaarschuwing. Dat is normaal bij een ‘bat’-bestand.
Enkele nieuwe bestanden en het nieuwe programma Cijferen worden gekopieerd. Er wordt een
snelkoppeling toegevoegd naar Cijferen in het deelmapje EWOC. Verder worden alle resultaatbestanden
leeg gemaakt. Alles gebeurt automatisch

Stap 2: Activatie verlengen
1. Vraag de inhoud van Q (= de map ewocnet op de server). Dubbelklik op ‘activatie2018’
2. Er zijn twee mogelijkheden:
a. Het programma ‘herkent’ de gebruikerscode. In dat geval wordt de gebruiksduur automatisch
verlengd. Dat zal het geval zijn indien u op dezelfde server werkt als schooljaar 2017-18. U krijgt een
bevestiging.
b. De gebruikerscode wordt niet herkend. Mail de gebruikerscode die verschijnt door. Volg de
instructies of bel 056/225924. Voer dan de nieuwe activatiecode in.
Let wel. Het bestand ‘activatie2018.exe’ zal enkel werken indien de EWOC systeembestanden op de computer
geregistreerd zijn. Indien u een Engelstalige foutmelding krijgt (missing ocx, dll..) krijgt, moet u eerst de
systeembestanden installeren. Open de map ewocnet\ewocsys en voer setup uit.
Stap 3 Leerlingelijsten aanmaken.
Zoals altijd kunt u beroep doen op onze gratis service om de leerlingennamen snel over te nemen uit het
schooladministratiepakket. U kunt (kleine school) de leerlingen ook handmatig doorschuiven. Dat laatste kan ook
vanuit activatie2018.exe Meer info: zie verder in dit document.
Na activatie kunt u gewoon doorwerken. Op de bestaande werkstations hoeft NIETS te gebeuren!

NIEUWE installatie (op een andere server binnen dezelfde school).
Download de laatste versie op www.ewoc.be/ewocnet.zip
Unzip het bestand en plaats de map EWOCNET op de nieuwe server.
Stel de machtigingen zo in dat de leerlingen kunnen schrijven in de map.
Open de deelmap EWOCSYS en voer setup uit.
Start dan ‘activatie2018.exe’ zoals hiervoor beschreven.

Nieuw werkstation aansluiten. Log in als administrator.
1. Maak een netwerkverbinding met letter Q naar de map EWOCNET op de server. De inhoud verschijnt.
2. Open de deelmap ‘EWOCNET’ en voer setup uit. Die setup installeert de systeembestanden en plaatst het
logo van EWOC in de lokale map c:\ewoc of c:\programfiles\ewoc
3. Sleep de snelkoppeling ‘ewoc.lnk’ naar het bureaublad. Normaliter verschijnt het logo van EWOC Voor
gedetailleerde beschrijving van de installatieprocedure, zie het bestand ‘installatie.pdf’ in de map EWOCNET.

NIEUW in 2018
U zal merken dat het menu van activatie2018 werd uitgebreid. Dat ziet er nu zo uit.

Tabkaart 1,2 en 3: zie hiervoor. In tabkaart 3 is een link voorzien waarmee u de leerlingen handmatig kunt
doorschuiven.
Met het oog op gebruik op touchscreen schermen (tablets,..) tablets, is het inlogsysteem van alle programma’s
vernieuwd. Informatie hierover vindt u in tabkaart 4 (info 2018)
Voor het nieuwe programma SPITS MET BITS CIJFEREN is het wenselijk dat u de leerkrachten van derde en vierde
leerjaar hierover informeert. Om hen op weg te helpen, hebben we een aangepaste lerarenversie ontwikkeld die ze
gratis kunnen installeren op een persoonlijk pc. Bezorg hen het document in bijlage. Zie ook tabkaart 5

Leerlingennamen exporteren uit schooladministratiepakket
Vraag om de leerlingennamen te exporteren naar een EXCEL document volgens dit model.

Mail dit bestand door naar ewoc@ewoc.be
Wij zetten het om in ‘spelers.mdb’ en bezorgen het u per kerende terug. Vervang het bestaande
bestand ‘spelers.mdb’ door de nieuwe versie.

Problemen tijdens de installatie?
Neem telefonisch contact 056/225924.
Mail ons eventueel een schermafdruk door met daarop de foutmelding die verschijnt.
Contactadres: ewoc@ewoc.be
Geldigheidsduur abonnement
Deze versie zal werken tot eind september 2019.

