
Handleiding van het Opzoekboekje Digitaal 

 
Systeemeisen: 

Het programma werkt het best op computers die aan de volgende systeemeisen voldoen. 

• Aanbevolen besturingssysteem: Windows 7. 
(Minimale systeemeisen: Windows XP SP2 met .NET Framework versie 3.5). 

• Een beeldscherm met een resolutie van 1024 x 768 of hoger 
• Een werkende internetverbinding 
• Een aangesloten en werkende printer (geen virtuele printers) voor het afdrukken van de 

opzoekkaartjes 
 
Installatie van het programma 

De installatie van het programma wijst zich grotendeels vanzelf. U kunt tijdens de installatie 
aangeven in welke directory u het programma wilt installeren op de computer. Ook kunt u 
een snelkoppeling laten plaatsen op het bureaublad.  
 
Opstarten van het programma 
Na installatie wordt het Opzoekboekje Digitaal automatisch opgestart. Als u geen 
snelkoppeling hebt aangemaakt op het bureaublad, dan kunt u het programma starten via: 
Menu Start => alle programma’s => Opzoekboekje Digitaal => de programmaversie die u wilt 
starten. 
Direct na het opstarten verschijnt het volgende scherm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Als u beschikt over een licentiecode, dan kunt u deze direct in het opstartscherm invoeren 
zodat het programma overschakelt naar de geregistreerde modus. (U kunt eventueel een 
licentiecode aanschaffen via de knop NU KOPEN). In de geregistreerde modus is het mogelijk 
alle opzoekkaartjes te bekijken en (afhankelijk van uw afdruktegoed) deze met uw eigen 
printer af te drukken. 
U kunt er ook voor kiezen geen licentiecode in te voeren en het programma te starten in de 
Demo-modus. Hierbij is het gebruik van het programma beperkt en kunt u slechts enkele 
opzoekkaartjes als proef bekijken en/of afdrukken.  
 
Nadat u op de knop DOORGAAN hebt geklikt, komt u terecht in het hoofdscherm van het 
programma. 
 
Het hoofdscherm 
 

 
 
In het hoofdscherm vindt u de volgende onderdelen: 

1) Hoofdmenu. Via de knop licentie in het hoofdmenu kunt u gegevens opvragen over 
uw licentiecode, een nieuwe licentiecode of opwaardeercode invoeren of het 
programma afsluiten. 

2) Menu opzoekkaartjes. Hier meer kunt u gemakkelijk naar een kaartje navigeren door 
het gewenste opzoekkaartje aan te klikken in het menu. (Het opzoekkaartje wordt 
dan weergegeven in midden van het venster bij 5. 

3) Knop vorige kaartje. Hiermee bladert u één kaartje terug in het digitale 
opzoekboekje. 



4) Knop volgende kaartje. Hiermee bladert u één kaartje vooruit in het digitale 
opzoekboekje. 

5) Afbeelding opzoekkaartje. Op dit deel van het scherm verschijnt het geselecteerde 
opzoekkaartje 

6) Selecteer dit kaartje. Met deze knop kunt u opzoekkaartjes selecteren om later af te 
drukken met knop 7. 

7) Print selectie. Als er één of meerdere kaartjes zijn geselecteerd met knop 6 dan 
worden deze afgedrukt naar uw printer. (Als er geen kaartjes zijn geselecteerd, dan 
wordt enkel het huidige opzoekkaartje afgedrukt). 

 
 
Het afdrukken van opzoekkaartjes 
 
In de Demo-modus is het afdrukken van opzoekkaartjes slechts zeer beperkt mogelijk, het 
afdrukken is hoofdzakelijk bedoeld om het programma te kunnen uitproberen voordat u 
eventueel besluit een licentie aan te schaffen. In de Demo-modus kan een betreffend kaartje 
alleen worden afgedrukt als knop 6 actief is terwijl het kaartje wordt weergegeven.  
Nadat u het programma hebt geregistreerd, dan kunt u alle opzoekkaartjes selecteren om af 
te drukken.  
 
Nadat u op knop 7 hebt gedrukt om af te drukken, verschijnt het volgende printmenu: 
 

 
 

U kunt hier de gewenste printer selecteren waar u naar wilt afdrukken en eventueel het 
aantal afdrukken wijzigen. Indien u meerdere kaartjes geselecteerd hebt om te printen, dan 
worden deze automatisch op één bladzijde afgedrukt (maximaal 4 per pagina).  
 
LET OP! Het is volgens de licentieovereenkomst NIET TOEGESTAAN TE PRINTEN NAAR EEN 
BESTAND zoals een virtuele pdf-printer!!! Als u het programma hebt geregistreerd, dan 
wordt na de afdruk geannuleerd en loopt u het risico dat uw account tijdelijk of pertinent 
wordt geblokkeerd. 



 
Probleemoplosser 
 
Foutmelding Oorzaak/oplossing 

Het programma geeft een foutmelding bij het 
opstarten en wordt direct afgesloten. (meestal onder 
windows XP) 

Vermoedelijk is er een probleem met het .NET 3.5 
framework dat niet of incorrect is geïnstalleerd. Vraag 
uw systeembeheerder om hulp, deze kan de 
problemen mogelijk verhelpen door het .NET 
framework opnieuw te installeren. 

Direct na het opstarten van het programma krijg ik 
een melding dat het programma is verouderd. Het 
programma wordt direct afgesloten. 

Er is een nieuwere versie van het programma 
beschikbaar, deze kunt u downloaden via de link die 
in het programma wordt gegeven bij de foutmelding. 

Direct na het opstarten van het programma krijg ik 
een melding dat het programma wordt afgesloten 
omdat er geen verbinding is met internet. 

Het Opzoekboekje Digitaal heeft een tijdens het 
gebruik altijd een werkende internetverbinding 
nodig. Controleer uw netwerkinstellingen om het 
probleem te verhelpen. Als u via andere programma’s 
wel internetverbinding hebt, dan ligt de oorzaak 
mogelijk bij uw firewall. 

Ik kan geen opzoekkaartjes afdrukken omdat mijn 
account is geblokkeerd. Wat nu? 

Als er een poging wordt gedetecteerd om 
opzoekkaartjes af te drukken naar een digitaal 
bestand zoals pdf, dan wordt de printopdracht 
afgebroken en zal dit worden geregistreerd in het 
programma. Als u meerdere keren een poging hebt 
gedaan naar een bestand te printen, dan kan uw 
account tijdelijk worden afgesloten ter voorkoming 
van misbruik. Uw account wordt na circa 1 uur 
automatisch weer gedeblokkeerd.  
Mocht uw account pertinent zijn geblokkeerddan 
dient u contact op te nemen met de verstrekker van 
de licentiecode.  

 
Voor meer informatie over het programma zie: www.opzoekboekjewiskunde.nl of 
www.opzoekboekje.nl.  
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