
 

HANDLEIDING 

INSTALLEREN VIA WETRANSFER 
Het VogelTentoonstellingsProgramma 2023 

 

Versie: 2023 Nieuwe installatie of Update 
 

Installeren via Wetransfer 
Wij sturen u een E-mail over wanneer wij het TT-Programma naar u toe hebben gestuurd via Wetransfer.  
Als u deze E-mail binnen krijgt, krijgt u waarschijnlijk ook direct een bericht van Wetransfer binnen dat er een 
bestand voor u klaar staat.  
Let op! U kunt het maar enkele dagen downloaden, daarna is het verwijderd. 
Deze map/bestanden moet u downloaden en wegschrijven waar u de mappen/programma later nog kan 
terugvinden. Het is handig om deze mappen/bestanden op een USB-Stick te zetten, zeker als u het TT-
Programma op meerdere computers wilt installeren. 
Mocht u deze update kwijt zijn geraakt kunt u de update altijd opnieuw aanvragen. 
 

In de het bestand staan de volgende mappen;  
1. Map: Verenigingscode verenigingsnaam verenigingsplaats 
2. Map: Handleidingen: In deze map staat de licentiecode en de voor u belangrijke handleidingen.  
3. Map: Digitaal Inschrijfformulier: In deze map staat het Excel-bestand “XXXX-Leeg-Inschrijfformulier. 

Hoe u dit formulier kunt gaan gebruiken staat in de handleiding “Handleiding Digitaal 
Inschrijfformulier” 

4. Map: Database TT-Gegevens: In deze map staat een Excel-bestand met gegevens voor uw TT- 
Programma. Hoe u dit bestand kunt gebruiken staat in de handleiding “Handleiding Updaten  
TT-Gegevens”. 

5. Map: Logo: In deze map staat het logo welke u eventueel opgegeven heeft om in het TT-Programma te 
zetten. 
 

Voor eventuele de laatste versies van de handleidingen kunt u altijd terecht op de website. 
 

Hoe installeert u het TT-Programma (Wetransfer) 
Deze installatie procedure geldt voor zowel een nieuwe installatie als voor een update van dit TT-
Programma. Alvorens u de installatie procedure gaat doen is het verstandig om eerste een Back-Up te 
maken van de huidige TT-Gegevens. Hoe u dit kunt doen vindt u in de handleiding op pagina 108 (4.5.11 
Back-Up Maken/Terugzetten). 
 

Als u de bestanden op een USB-Stick heeft gezet steekt u deze vervolgens in de USB-Poort van uw 
computer. Vervolgens opent u de map met de verenigingscode, verenigingsnaam en de verenigingsplaats 
en daarin ziet u twee bestanden staan. Klik met uw muis op het Icoontje setup.exe. Als u dit gedaan heeft 
volgt u de aanwijzingen op uw scherm. Zodra de computer klaar is met installeren wordt dit aangegeven en 
staat er een Icoon op uw Bureaublad. Dubbelklikken met uw muis op dit Icoon en het TT-Programma zal 
opgestart worden.  
Als u het TT-Programma voor de eerste keer gebruikt kan het TT-Programma om de licentiecode vragen, 
deze licentiecode staat in de map handleidingen. U moet deze licentiecode éénmalig in voeren om verder te 
kunnen gaan met het TT-Programma. Voor hoe u verder met het TT-Programma kunt werken verwijs ik u 
naar de handleiding, welke u kunt openen op uw USB-stick in de map: “Handleidingen”. Ook kunt u diverse 
Q&A en video’s vinden op de website. 
 

Update installeren van versie 2020/21 of 2022 >> 2023 
Als u TT-Programma (versie 2020/21 of 2022) al op uw computer heeft staan wordt deze overschreven op 
de database na. De gegevens van de database worden dus niet met deze installatie (update) vervangen. 
Gebeurt dit toch dan heeft u altijd nog een Back-up die u terug kunt zetten. In de map “Database TT-
gegevens”, een Excel-bestand met de naam: ***_Gegevens_TT-Programma_2023.xls gevuld met gegevens 
welke u eventueel in kunt lezen (*** = uw verenigingscode. 
 

Omdat er in januari 2021 een grote update heeft plaats gevonden in het vraagprogramma 2020-2024 is het 
van groot belang dat u het Vraagprogramma, Groepen, Hoofdgroepen en Kooisoorten updatet in het nieuwe 
TT-Programma 2023. Hoe u deze kunt update naar TT-Programma wordt beschreven in de handleiding 
“Handleiding Updaten TT-Gegevens”. 
 

Nieuwe versie 2023 installeren 
Als u TT-Programma (versie 2020/21 of 2023) nog niet op uw computer heeft staan wordt het TT-
Programma volledig geïnstalleerd, inclusief de database. Deze database is dan gevuld met de gegevens van 
uw vereniging, inclusief het vraagprogramma (2020-2024, versie januari 2021, met de daarbij behorende 
andere items (Groepen, Hoofdgroepen en Kooisoorten). 
Het is dan niet nodig dat u de TT-Gegevens Updatet. 
 

Problemen bij het installeren 
Heeft u tijdens het installeren van het TT-Programma problemen stuur dan een mailtje naar mij en ik maak 

met u een afspraak om u via Anydesk te helpen.  


