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Installeren via Wetransfer 
 

Wij sturen u een E-mail over wanneer wij het VogelTentoonstellingsProgramma 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. 

Dit Map/bestanden moet je downloaden en wegschrijven waar u dit programma later nog 
kan terugvinden. Het is handig om deze Map/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. 

Voor de complete handleiding verwijs ik u naar onze website. 
 
  

Hoe installeer u het TT-Programma (Wetransfer) 
 

Als u het TT-Programma binnengehaald heeft en op een plaats gezet hebt waar u de map 
met bestanden kunt terugvinden kunt u het TT-Programma nu gaan installeren. 

In deze map vindt u een map met uw verenigingscode, verenigingsnaam en de 
verenigingsplaats. Open deze map en u ziet dan 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 het voor de eerste keer is zal 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 vinden 
op de website. Tevens kunt u diverse Q&A en video’s vinden op de website. 
  

  

 

 

 


