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INSTALLATIE	  EN	  ACTIVATIE	  
First	  Keys	  software	  is	  een	  introductie	  voor	  het	  werken	  met	  het	  toetsenbord.	  Kinderen	  leren	  lezen	  en	  
schrijven	  door	  het	  uitvoeren	  van	  letteroefeningen	  waarbij	  gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  de	  gekleurde	  
Widgit	  symbolen	  en	  fonetische	  spraakuitvoer.	  	  

In	  deze	  handleiding	  worden	  de	  stappen	  besproken	  die	  doorlopen	  worden	  bij	  het	  installeren.	  

Tevens	  leer	  je	  de	  eerste	  handelingen	  om	  snel	  met	  First	  Keys	  te	  kunnen	  beginnen.	  

	  

FIRST	  KEYS	  INSTALLEREN	  
Log	  in	  op	  jouw	  computer	  en	  zorg	  ervoor	  dat	  je	  voldoende	  Administratie	  rechten	  hebt.	  Stop	  dan	  de	  
CD	  in	  de	  CD	  drive	  en	  de	  installatie	  begint	  automatisch.	  Als	  dit	  niet	  zo	  is,	  ga	  dan	  via	  verkenner	  (deze	  
computer)	  naar	  de	  CD	  drive	  en	  klik	  op	  	  ‘setup.msi’.	  

	  
De	  Communicate:	  First	  Keys	  installatiewizard	  start.	  
	  
Klik	  op	  ‘Installeer	  Communicate:	  First	  Keys’	  om	  verder	  te	  
gaan	  met	  de	  installatie.	  
	  
Als	  je	  op	  ‘Einde’	  klikt	  zal	  de	  wizard	  worden	  
Afgesloten	  

	  

Het	  welkomstscherm	  komt	  in	  beeld.	  	  
Zodra	  de	  knop	  ‘Volgende’	  zichtbaar	  wordt	  klik	  je	  hierop	  en	  
kun	  je	  doorgaan	  met	  installeren.	  

	  

	  

	  
Je	  krijgt	  de	  vraag	  om	  het	  gewenste	  type	  installatie	  te	  kiezen.	  	  
Wij	  bevelen	  je	  aan	  de	  standaard	  (volledige)	  installatie	  te	  
kiezen,	  netwerkbeheerders	  willen	  wellicht	  de	  aangepaste	  
installatie	  kiezen	  om	  een	  andere	  locatie	  van	  de	  bestanden	  op	  
te	  kunnen	  geven.	  	  

Kies	  ‘Volledig’.	  
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De	  installatie	  kan	  beginnen.	  Klik	  op	  ‘Installeren’.	  	  

Voordat	  de	  installatie	  volledig	  is,	  	  krijg	  je	  de	  First	  Keys	  
Activerings	  Wizard	  te	  zien.	  Je	  dient	  hier	  jouw	  	  serienummer	  in	  
te	  vullen.	  Deze	  heb	  je	  in	  de	  begeleidende	  brief	  meegekregen	  
of	  via	  e-‐mail	  ontvangen	  wanneer	  je	  het	  programma	  hebt	  
gedownload.	  

	  

FIRST	  KEYS	  ACTIVEREN	  
	  
Je	  vindt	  jouw	  serienummer	  in	  de	  brief	  die	  je	  ontvangen	  hebt.	  	  
(Het	  serienummer	  bestaat	  uit	  5	  reeksen	  letters	  ,elk	  met	  
streepjes	  ertussen.)	  
Je	  dient	  dit	  serienummer	  in	  te	  vullen	  in	  deze	  Activeer	  Wizard.	  	  

Klik	  op	  ‘volgende’	  om	  verder	  te	  gaan.	  

	  

	  

	  

	  

Je	   krijgt	   hier	   een	   aantal	   opties	   te	   zien	   om	   het	   product	   te	  
activeren	  en	  te	  registreren.	  	  
Vink	  bij	  First	  Keys	  ‘Ik	  heb	  een	  serienummer	  voor	  dit	  product’	  
aan	  en	  klik	  op	  ‘volgende’	  om	  verder	  te	  gaan.	  

	  

	  

	  

	  

Er	  zijn	  twee	  mogelijkheden	  om	  het	  product	  te	  activeren.	  	  
De	  snelste	  en	  gemakkelijkste	  manier	  van	  activering	  is	  via	  het	  
internet.	  
Optie	  1:	  Heeft	  de	  computer	  een	  internetverbinding,	  vink	  dan	  
‘deze	  computer	  heeft	  een	  internet	  verbinding’	  aan	  en	  klik	  op	  
‘Volgende’	  om	  verder	  te	  gaan.	  
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Optie	  2:	  Als	  je	  geen	  internet	  verbinding	  hebt,	  selecteer	  dan	  ‘deze	  
computer	  heeft	  geen	  internet	  verbinding’,	  klik	  op	  ‘volgende’	  verder	  
met	  Optie	  2:	  Handmatige	  activatie	  op	  de	  
volgende	  bladzijde	  van	  deze	  handleiding.	  
	  Optie	  1:	  Internet	  activatie	  
Vul	  het	  serienummer	  in	  het	  betreffende	  vak	  in	  en	  klik	  op	  ‘volgende’	  
om	  verder	  te	  gaan.	  
De	  Activeer	  Wizard	  zal	  contact	  zoeken	  met	  de	  website	  om	  de	  licentie	  
activeren.	  	  

	  

Klik	  op	  ‘Volgende’	  als	  de	  activering	  goed	  is	  verlopen.	  

Hiermee	  sluit	  je	  het	  proces	  van	  activeren	  af.	  
Als	  de	  activering	  niet	  goed	  is	  gegaan	  (rood	  kruis)	  dan	  is	  er	  mogelijk	  
een	  probleem	  met	   de	   verbinding	   opgetreden.	   Klik	   dan	  op	   ‘Vorige’	  
om	  over	  te	  gaan	  op	  de	  ‘Handmatige	  Activatie’	  	  
	  
	  
	  
	  
Optie	  2:	  Handmatige	  activatie	  	  
Als	  de	  computer	  geen	  internet	  verbinding	  heeft	  kun	  je	  via	  de	  
handmatige	  methode	  jouw	  product	  activeren.	  
Er	  zijn	  twee	  mogelijkheden	  om	  dit	  te	  doen:	  
a.	  via	  een	  andere	  computer	  met	  internetverbinding	  
b.	  per	  telefoon	  
Klik	  op	  ´volgende´	  om	  verder	  te	  gaan.	  

	  
In	  het	  volgende	  scherm	  wordt	  het	  	  serienummer	  en	  het	  unieke	  
computer	  ID	  getoond,	  zorg	  dat	  je	  deze	  gegevens	  bij	  de	  hand	  hebt.	  

a.	  Activeren	  via	  een	  andere	  computer	  
Ga	  naar	  	  https://activation.widgit.com	  en	  klik	  op	  ‘Activeer	  	  
installatie’.	  Geef	  het	  serienummer	  in	  bij	  Invoeren	  van	  jouw	  
serienummer”	  en	  de	  computer	  ID	  in	  de	  balk	  eronder	  klik	  dan	  op	  de	  
‘Activeren’	  knop.	  

	  
b.	  Activeren	  per	  telefoon	  of	  e-‐mail	  
Indien	  je	  geen	  internet	  verbinding	  hebt	  kunt	  je	  de	  activeringscode	  ook	  per	  telefoon	  (tijdens	  
kantooruren)	  of	  e-‐mail	  aanvragen.	  (let	  op:	  het	  kan	  op	  deze	  manier	  enige	  tijd	  duren	  voordat	  je	  de	  
activeringscode	  ontvangt)	  	  
Bel	  ons	  op	  	  055	  843	  76	  25,	  of	  stuur	  een	  e-‐mail	  naar	  Alexis@leerhulpmiddelen.nl	  en	  geef	  je	  
contactgegevens,	  serienummer	  en	  computer	  ID	  aan	  ons	  door.	  Je	  ontvangt	  dan	  de	  activeringscode.	  	  
Vul	  deze	  code	  in	  het	  daarvoor	  bestemde	  vak	  in	  en	  klikt	  op	  	  ‘Volgende’.	  

 


