Installatie OCU voor een
stand-alone computer
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Welkom bij de installatieprocedure “Installatie OCU voor een stand-alone computer”.
Bezoek ook onze website: http://www.eduliga.com
Voordat u begint met de installatie moet u zorgen dat:
• U de juiste rechten heeft om op het systeem een installatie te kunnen uitvoeren;
• Het juiste installatie bestand heeft;
• Uw systeem aan de systeemeisen voldoet (zie bijbehorende handleiding in de
map Handleiding in de map van OCU).
Conventies
• In de handleiding wordt in plaats van OWG Central Unit het woord OCU gebruikt
• Een doellocatie staat schuin gedrukt. Voorbeeld: C:\Data\Test1
In de map die u gedownload van OCU staat een setup.exe. Als u daar op klikt wordt het
setup gestart.
Wij kiezen als voorbeeld de optie Nederlands en klikken op OK.

LET OP!! Als er al een OCU is geïnstalleerd zult u de volgende melding krijgen.
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Let op!! Als u Ja klikt dan zullen alle leerlingnamen en resultaten verwijderd worden.
Als u de leerlingnamen en resultaten wilt behouden klik dan op Nee.
Als uw systeem niet de juiste bestanden bezit dan kan de setup niet verder gaan, voordat de
benodigde bestanden geïnstalleerd zijn (dit komt
meestal voor bij oudere besturingssystemen)
Het is dan noodzakelijk voor de setup dat eerst die
bestanden geüpdate worden. In dit geval krijgt u het
volgende dialoogvenster te zien 
Indien dit dialoogvenster niet verschijnt kunt u
verder gaan met stap 2.
In het dialoogvenster staat dat het programma
MDAC nodig heeft. Voordat de eigenlijke
programma setup begint, moet het systeem
opnieuw worden opgestart. Klik op OK. Het volgende dialoogvenster verschijnt.

In dit dialoogvenster staat dat MDAC 2.6 SP1 wordt geïnstalleerd op uw systeem.
Na enige tijd verschijnt het onderstaande dialoogvenster.

Klik op OK om de computer opnieuw op te starten.
Als de computer opnieuw is opgestart, start de setup van de OCU automatisch.
Nu kunt u verder met de installatie van de OCU.
Wij kiezen als voorbeeld de optie
Nederlands en klikken op OK.
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Linksonder ziet u de schoolnaam en plaats. Klik op Volgende> om naar het volgende
dialoogvenster te gaan.

Klik hier op Ja om de licentieovereenkomst te accepteren en verder te gaan met de
installatie. Indien u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, dan klikt u op Nee, waarna de
setup wordt beëindigd.
In het onderstaand dialoogvenster wordt gevraagd waar de OCU software geïnstalleerd moet
worden.
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Standaard is dit in: C:\Program Files\OWG\OWG Central Unit
Als u een andere doellocatie wilt klikt u op de knop Bladeren… U kunt nu zelf aangeven
waar het programma geïnstalleerd moet worden. Ons advies is om de standaard doellocatie
te gebruiken.
Waar moet u rekening mee houden bij een stand-alone installatie:
• Op iedere stand-alone computer moet apart de OCU eenmalig geïnstalleerd zijn;
• De OCU moet geïnstalleerd zijn voordat u de overige software kunt installeren.
• Houd er rekening mee dat iedere stand-alone computer een eigen verzameling(database)
heeft met leerlinggegevens. U kunt de database wissen met het OCU programma (zie de
handleiding genaamd ‘OCU Nederland‘ in de map Handleiding in de map met installatie
bestanden)
Klik op Volgende> om naar het volgende dialoogvenster te gaan.
LET OP!! Via http://www.eduliga.com/faq/handleiding kunt u altijd de laatste versie van onze
handleidingen vinden.
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Hier kunt u handmatig de snelkoppeling in het startmenu aanpassen. Wij adviseren om de
standaard instellingen te gebruiken en alleen op Volgende> te klikken.

Dit is een algemeen overzicht voordat de installatie begint. Wilt u nog iets wijzigen, klik dan
op <Terug. Om de installatie te beginnen klikt u op Volgende>.
Als u op Volgende> heeft geklikt, verschijnt het volgende dialoogvenster op het scherm.
Hier kunt u nog op Afbreken klikken als u nog iets wilt wijzigen, maar dan moet u de setup
opnieuw uitvoeren.
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De setup heeft in het Start Menu iconen aangemaakt waarmee u het programma kunt
opstarten en de handleiding kunt inzien.

Dit scherm geef u de keuze om Adobe Acrobat te installeren als deze niet op het systeem
staat en u kunt ook opstart iconen op het bureaublad plaatsen.
U kunt hiervoor kiezen door de selectievlakken te selecteren(erop klikken) voor de
genoemde opties.
Klik op Klaar>.
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De setup zal vragen als u opnieuw wilt opstarten hier klikken we op OK.

U heeft nu de installatie van de OWG Central Unit (OCU) op een
stand-alone computer afgerond. U kunt nu de door u gedownloade educatieve
software installeren.
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