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Inleiding 

Downloadlocaties 
Kurzweil 3000 v15: http://downloads.sensotec.be/K3000NLinstall/ 

Extra stemmen en beeldwoordenboeken (optioneel): http://www.sensotec.be/K3000/Extra 

Update Patch: om het programma na installatie te updaten naar de allerlaatste versie 
Is beschikbaar via Kurzweil 3000 zelf: Online > Updates 
Of is beschikbaar als download via volgende link: http://www.sensotec.be/K3000/Extra  

Minimale systeemvereisten 
De minimale systeemvereisten kan je steeds raadplegen op http://www.sensotec.be/K3000/Extra. 

Enkele opmerkingen en tips 
• Je verkrijgt het beste resultaat wanneer het werkgeheugen (RAM) en videogeheugen (video-RAM) van je 

pc naast elkaar kunnen werken. 

• Wil je ten volle de kracht van je processor benutten, wijzig dan het energiebeheerschema naar ‘Hoge 
prestaties’. Opmerking: bij laptops zal de batterij hierdoor meer verbruiken. 

• Indien je een upgrade uitvoert van een versie lager dan versie 15 en je computer voldoet slechts aan de 
systeemvereisten van één van deze versies, zal K3000 v15 minder snel werken. 

Installatie Kurzweil 3000 Netwerk – Te volgen 
stappen 
• Indien van toepassing, verwijder de vorige versies van Kurzweil 3000, zowel de Engine, Administrator(s) 

als de Client(s). 
• Installeer de Kurzweil 3000 Engine. 
• Activeer de Kurzweil 3000 Engine. 
• (Optioneel) Installeer extra Kurzweil 3000 Administrator(s). 
• Installeer Kurzweil 3000 Client(s). 

Installatie Kurzweil 3000 Netwerk Engine 

Belangrijke informatie 
Verplaats of kopieer geen bestanden in de Engine-map 
De Engine-map, te vinden in de Kurzweil 3000 Application Data-map op de harde schijf, bevat bestanden die 
van groot belang zijn bij het opvolgen van de Kurzweil 3000 zwevende licenties. Elke poging om de bestanden 
in deze map aan te passen, te verplaatsen of te kopiëren kan de kostbare licenties ongeldig maken. 

http://downloads.sensotec.be/K3000NLinstall/
http://www.sensotec.be/K3000/Extra
http://www.sensotec.be/K3000/Extra
http://www.sensotec.be/K3000/Extra
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Wijzig de systeemklok en agenda niet 
Aangezien het toekennen van licenties datum- en tijdsafhankelijk is, is het noodzakelijk dat de agenda- en 
klokinstellingen op de Engine niet gewijzigd worden. Waarschuw bovendien de gebruikers aan wie een licentie 
werd uitgedeeld dat ook zij deze instellingen niet wijzigen op de machine waaraan de licentie werd toegekend. 

Vorige versies van Kurzweil 3000 Netwerk verwijderen 
Meer info in het hoofdstuk Kurzweil 3000 Netwerk verwijderen van de Netwerkhandleiding. 

Installatie Kurzweil 3000 Netwerk Engine 
Om de software te installeren moet je over Administratorrechten beschikken. 

1. Sluit alle toepassingen af. 
2. Start de installatie: 

o via download:  
Open Windows Verkenner.  
Ga naar de map waarnaar je het bestand hebt gedownload. Dubbelklik op het bestand. Het 
bestand wordt nu uitgepakt. Daarna start de installatie automatisch. 

o met dvd: 
Plaats de Kurzweil 3000 installatie-dvd in het dvd-station. 
Open Windows Verkenner. 
Ga naar het dvd-station. 
Dubbelklik op het bestand setup.exe. 

3. Indien het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik op Ja om toe te staan dat het programma 
geïnstalleerd wordt.  

4. Maak een keuze tussen de verschillende onderdelen van Kurzweil 3000: 
o Selecteer Installeer Netwerk Engine. 

5. Volg de installatie-instructies. 
6. Klik op Installeren. 
7. Nadat de installatie voltooid is, wordt je gevraagd om de pc opnieuw op te starten. Start de pc opnieuw 

op. 
8. Voor installatie via dvd: Verwijder de installatie-dvd uit het dvd-station. 

Registratie Kurzweil 3000 Netwerk Engine 
• Dubbelklik op het pictogram Kurzweil 3000 Network Administrator op het bureaublad.  
• De registratie- en activeringsprocedure wordt gestart. 
• Houd jouw serienummer bij de hand. 
• Kies voor een activering online of via telefoon. 
• Indien je voor een Online activering kiest, volg dan de onderstaande stappen: 

o Meld je aan op de server van Kurzweil. Gebruik een bestaande gebruiker of creëer een nieuwe 
gebruiker. 

o Controleer jouw persoonlijke gegevens. 
o Vul de gegevens in van jouw Kurzweil 3000-product. 
o Bevestig jouw activering. 

• Kies je voor een activering via Telefoon, volg dan de onderstaande stappen: 
o Er verschijnt een venster waarin je jouw serienummer en activeringscode moet ingeven. In 

datzelfde venster verschijnt ook jouw systeemcode. 
o Bel naar Sensotec nv op het nummer +32 50 40 47 47. 
o Voor de activering zal je de volgende gegevens moeten doorgeven: 
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 Naam en voornaam 
 Serienummer 
 Systeemcode 

o Je ontvangt een activeringscode die je moet ingeven. 
o Bevestig de activering. 

Installatie extra Kurzweil 3000 Netwerk 
Administrator(s) 
Om de software te installeren moet je over Administratorrechten beschikken. 

1. Sluit alle toepassingen af. 
2. Start de installatie: 

o via download:  
Open Windows Verkenner. 
Ga naar de map waarnaar je het bestand hebt gedownload. Dubbelklik op het bestand. Het 
bestand wordt nu uitgepakt. Daarna start de installatie automatisch. 

o met dvd: 
Plaats de Kurzweil 3000 installatie-dvd in het dvd-station. 
Open Windows Verkenner. 
Ga naar het dvd-station. 
Dubbelklik op het bestand setup.exe. 

3. Indien het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik op Ja om toe te staan dat het programma 
geïnstalleerd wordt. 

4. Maak een keuze tussen de verschillende onderdelen van Kurzweil 3000: 
o Selecteer Installeer Netwerk Administrator. 

5. Volg de installatie-instructies. 
6. Klik op Installeren. 
7. Nadat de installatie voltooid is, wordt je gevraagd om de pc opnieuw op te starten. Start de pc opnieuw 

op. 
8. Voor installatie via dvd: Verwijder de installatie-dvd uit het dvd-station. 

De Netwerk Administrator voor de eerst keer opstarten 
Wanneer je de Netwerk Administrator voor de eerste maal opstart, wordt je gevraagd om in te stellen met 
welke Netwerk Engine de Netwerk Administrator verbinding moet maken. Vul het IP-adres van de Netwerk 
Engine in. 

Om het TCP/IP-adres van de Netwerk Engine in te vullen, doe je het volgende: 
• Dubbelklik op de snelkoppeling van de 'Kurzweil 3000 Netwerk Administrator'. 
• Geef het IP-adres in. 
• Klik op 'OK'. 
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Installatie Kurzweil 3000 Netwerk Client(s) 

Wat wordt er juist geïnstalleerd?  
De Clientsoftware moet geïnstalleerd en geconfigureerd worden op elke computer die verbonden zal worden 
met een Kurzweil 3000 Netwerk Engine. 

Op elke computer worden, samen met Kurzweil 3000 v15, volgende onderdelen geïnstalleerd: 

• KES-Tools v1.x 

• Van Dale woordenboeken 

• Acapela-stemmen 

• Beeldwoordenboeken 

 Widgit Beeldwoordenboek – Nederlands 
 Kurzweil 3000 Beeldwoordenboek – Nederlands 
 Sclera Beeldwoordenboek – Nederlands 
 Sensotec Homofonen 

Vorige versies van Kurzweil 3000 Netwerk Client verwijderen 
Meer info in het hoofdstuk Kurzweil 3000 Netwerk verwijderen van de Netwerkhandleiding. 

Kurzweil 3000 Netwerk Client installeren 
Om de software te installeren moet je over Administratorrechten beschikken. 

1. Sluit alle toepassingen af. 
2. Start de installatie: 

o via download:  
Open Windows Verkenner.  
Ga naar de map waarnaar je het bestand hebt gedownload. Dubbelklik op het bestand. Het 
bestand wordt nu uitgepakt. Daarna start de installatie automatisch. 

o met dvd: 
Plaats de Kurzweil 3000 installatie-dvd in het dvd-station. 
Open Windows Verkenner. 
Ga naar het dvd-station. 
Dubbelklik op het bestand setup.exe. 

3. Indien het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik op Ja om toe te staan dat het programma 
geïnstalleerd wordt. 

4. Maak een keuze tussen de verschillende onderdelen van Kurzweil 3000: 
o Selecteer Installeer Kurzweil 3000 

5. Maak een keuze tussen de verschillende regio’s: 

o Selecteer België of Nederland en klik op OK. 
6. Maak een keuze tussen de verschillende installaties: 

o Selecteer Kurzweil 3000 Netwerk Client en klik op OK. 

7. Maak een keuze tussen de verschillende licenties: 

o Selecteer Pro Kleur of Leerstation en klik op OK. 
8. Volg de installatie-instructies. 
9. Klik op Installeren. 
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10. Nadat de installatie voltooid is, wordt je gevraagd om de pc opnieuw op te starten. Start de pc opnieuw 
op. 

11. Voor installatie via dvd: Verwijder de installatie-dvd uit het dvd-station. 

Installatie Kurzweil 3000 Netwerk Remote 
Client(s) 

Vorige versies van Kurzweil 3000 Netwerk Remote Client 
verwijderen 
Meer info in het hoofdstuk Kurzweil 3000 Netwerk verwijderen van de Netwerkhandleiding. 

Kurzweil 3000 Netwerk Remote Client installeren 
Om de software te installeren moet je over Administratorrechten beschikken. 

1. Sluit alle toepassingen af. 
2. Start de installatie: 

o via download:  
Open Windows Verkenner.  
Ga naar de map waarnaar je het bestand hebt gedownload. Dubbelklik op het bestand. Het 
bestand wordt nu uitgepakt. Daarna start de installatie automatisch. 

o met dvd: 
Plaats de Kurzweil 3000 installatie-dvd in het dvd-station. 
Open Windows Verkenner. 
Ga naar het dvd-station. 
Dubbelklik op het bestand setup.exe. 

3. Indien het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik op Ja om toe te staan dat het programma 
geïnstalleerd wordt. 

4. Maak een keuze tussen de verschillende onderdelen van Kurzweil 3000 
o Selecteer Installeer Kurzweil 3000 

5. Maak een keuze tussen de verschillende regio’s. 

o Selecteer België of Nederland en klik op OK. 
6. Maak een keuze tussen de verschillende installaties. 

o Selecteer Kurzweil 3000 Netwerk Remote Client en klik op OK. 

7. Maak een keuze tussen de verschillende licenties: 

o Selecteer Pro Kleur of Leerstation en klik op OK. 
8. Volg de installatie-instructies. 
9. Klik op Installeren. 
10. Nadat de installatie voltooid is, wordt je gevraagd om de pc opnieuw op te starten. Start de pc opnieuw 

op. 
11. Voor installatie via dvd: Verwijder de installatie-dvd uit het dvd-station. 
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Extra stemmen installeren (optioneel) 

Downloaden van nieuwe Acapela stemmen 
Een standaard stemmenset van 11 Acapela-stemmen worden automatisch mee geïnstalleerd met Kurzweil 
3000. De standaardstemmen, ingebed in Kurzweil 3000 zijn: 

 
• Nederlands (Belgisch) 

 Jeroen 
 Zoe 

• Nederlands 
 Daan 
 Jasmijn

 

• Engels (Verenigd 
Koninkrijk) 

 Graham 
 Rachel 

• Frans (België) 
 Justine

 

• Frans (Europees) 
 Julie 
 Antoine 

• Duits 
 Klaus 
 Sarah 

 
Behalve deze standaardstemmen zijn er nog meer hoogwaardige stemmen beschikbaar voor gebruik met 
Kurzweil 3000. . Deze stemmen bevinden zich gegroepeerd in installatiepakketten die je kunt downloaden via 
http://www.sensotec.be/K3000/Extra.   

Vooraleer je installeert 
1. Zorg ervoor dat Kurzweil 3000 geïnstalleerd en geactiveerd is op de pc waarop je de Acapela-stemmen 

wenst te installeren. 
2. Zorg ervoor dat je het installatiepakket met de gewenste Acapela-stemmen reeds gedownload hebt voor 

je met de installatie begint. Je vindt de downloadlinks via http://www.sensotec.be/K3000/Extra.  

Installatie via download 
1. Open Windows Verkenner. 
2. Ga naar de map waarnaar je het pakket met de Acapela-stemmen hebt gedownload. 
3. Dubbelklik op het bestand. 
4. Indien het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik dan op Ja om toe te staan dat het 

programma geïnstalleerd wordt. 
5. Volg de installatie-instructies. 
6. Klik op Installeren. 

Microsoft Speech Platform installeren 
Het Microsoft Speech Platform Runtime 11 geeft toegang tot meer dan een dozijn extra stemmen in 
verschillende talen. Je kan de vele instellingen kiezen en aanpassen zodat je de stem naar jouw voorkeuren 
kan aanpassen. 

Installatie 
Microsoft Speech Platform is beschikbaar op de Kurzweil 3000 installatie-dvd in de map “MicrosoftSpeech”. 
Een installatieprogramma wordt beschikbaar gesteld door Microsoft. 

http://www.sensotec.be/K3000/Extra
http://www.sensotec.be/K3000/Extra
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Extra beeldwoordenboeken installeren 
Een standaardset van 4 Nederlandse beeldwoordenboeken wordt automatisch mee geïnstalleerd met Kurzweil 
3000. De standaard beeldwoordenboeken, ingebed in Kurzweil 3000 zijn: 
• Widgit Beeldwoordenboek 
• Sclera Beeldwoordenboek 
• Kurzweil 3000 Beeldwoordenboek 
• Sensotec Homofonen 

Behalve deze standaard beeldwoordenboeken zijn er nog extra beeldwoordenboeken beschikbaar voor gebruik 
met Kurzweil 3000. Deze beeldwoordenboeken kun je downloaden via http://www.sensotec.be/K3000/Extra.  

Vooraleer je installeert 
• Zorg ervoor dat Kurzweil 3000 geïnstalleerd en geactiveerd is op de pc waarop je de 

beeldwoordenboeken wenst te installeren. 
• Zorg ervoor dat je het installatiepakket met de gewenste beeldwoordenboeken reeds gedownload hebt 

voor je met de installatie begint. Je vindt de links met deze extra pakketten via 
http://www.sensotec.be/K3000/Extra.  

Installatie via download 
1. Open Windows Verkenner. 
2. Ga naar de map waarnaar je het pakket met de beeldwoordenboeken hebt gedownload. 
3. Dubbelklik op het bestand. 
4. Indien het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik op Ja om toe te staan dat het programma 

geïnstalleerd wordt. 
5. Volg de installatie-instructies. 
6. Klik op Installeren. 

Een beeldwoordenboek toevoegen 
In de handleiding van Kurzweil 3000 kan je lezen hoe je een beeldwoordenboek kan toevoegen aan het 
programma. 

Actief Van Dale verklarend woordenboek 
wijzigen 
Bij installatie van de Van Dale woordenboeken worden 3 verklarende woordenboeken geïnstalleerd: Van Dale 
Verklarend Nederlands, Van Dale Nederlands voor de basisschool en Van Dale Nederlands als tweede 
taal (NT2). 

Per K3000-sessie kan slechts 1 van de 3 verklarende woordenboeken Nederlands actief zijn. 

Wanneer je K3000 voor de eerste keer opstart, kan je als gebruiker een keuze maken tussen de verschillende 
verklarende woordenboeken. Het gekozen woordenboek wordt jouw standaard woordenboek. 

Van Dale woordenboek wijzigen 
Wens je een ander woordenboek te gebruiken, dan kan je de selectie van het actieve woordenboek wijzigen: 
• Start het programma Kurzweil 3000 op. 
• Ga via Windows Verkenner naar de map Diags: 

http://www.sensotec.be/K3000/Extra
http://www.sensotec.be/K3000/Extra
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o Indien je op een 32-bit systeem werkt, ga naar de map c:\Program Files\Kurzweil 
Educational Systems\Diags. 

o Indien je op een 64-bit systeem werkt, ga naar de map c:\Program Files (x86)\Kurzweil 
Educational Systems\Diags. 

• Start het programma ChooseActiveDictionary.exe op. 
• Selecteer het gewenste Van Dale verklarend woordenboek:  

o Van Dale Verklarend Nederlands 
o Van Dale Nederlands voor de basisschool 
o Van Dale Nederlands als tweede taal 

• Bevestig je keuze. 

Kurzweil 3000 installeren via stille installatie 
Het is mogelijk om Kurzweil 3000 naar werkstations uit te rollen door middel van een stille installatie. Het 
uitrollen van de msi kan zowel via een Group Policy gebeuren, als via de opdrachtprompt van Windows. 

Vereiste onderdelen 
Voordat je begint met het uitrollen van Kurzweil 3000 is het noodzakelijk dat de computer onderstaande 
gedeelde componenten geïnstalleerd heeft. Bij het uitvoeren van setup.exe zullen deze componenten 
automatisch worden geïnstalleerd.  
 
Microsoft .NET Framework 4.0 Full 
Microsoft .NET Framework 4.0 Full Update KB2468871 
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package x86 
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package x64 (alleen op een 64-bit 
besturingssysteem) 
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package x86 
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package x64 (alleen op een 64-bit besturingssysteem) 
 
Tip: Ben je er niet zeker van of deze onderdelen geïnstalleerd staan? Start op een werkstation setup.exe 
vanuit de map Software in de download op en noteer welke onderdelen geïnstalleerd worden. 

Parameters 
Om Kurzweil te configureren voor je netwerk is het noodzakelijk dat er parameters worden opgegeven voor 
installatie. Hiervan zijn een aantal vereist en een aantal optioneel. Bij de optionele instellingen werd reeds een 
standaardwaarde ingevuld, die desgewenst kan aangepast worden. 

Vereiste parameters (zonder spaties vóór en ná het =-teken) 
• AUTO=1 (moet een numerieke waarde zijn) 
• EDITION= 

o Kies “net” voor Netwerk Client 
o Kies “netpro” voor Netwerk Remote Client 

• PRODUCT= 
o Kies ”scan” voor Pro Kleur 
o Kies ”read” voor Leerstation 

• REGION= 
o Kies ”BEL” voor België 
o Kies ”NLD” voor Nederland 

• VANDALE= 
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o Kies 1 voor Van Dale Verklarend Nederlands 
o Kies 2 voor Van Dale Nederlands voor de basisschool 
o Kies 3 voor Van Dale Nederlands als tweede taal 

Voor het succesvol uitrollen van de msi is het noodzakelijk de gereduceerde-UI schakeloptie te gebruiken. 
Gebruik hiervoor: 

• /qn om de installatie volledig onzichtbaar te laten verlopen. 
• /qr om de installatie met verminderde user interface te laten verlopen. 
• /qb om alleen een voortgangsprompt te tonen. 
• /qb! om een voortgangsprompt te tonen, maar de knop Annuleren uit te schakelen tijdens installatie, 

zodat de gebruiker de installatie niet voortijdig kan afbreken. 

 

Voorbeeld: 
msiexec.exe /i "\\server\share\Kurzweil 3000 v15.msi" AUTO=1 EDITION=”netpro” PRODUCT=”read” 
REGION=”BEL” VANDALE=1 /qr 

Extra stemmen installeren via een stille installatie 
Voor het installeren van de extra stemmen van Kurzweil 3000 zijn geen speciale parameters vereist, als je 
gebruik maakt van de download dan kan het .exe bestand met het taalpakket uitgepakt worden door middel 
van een applicatie zoals WinZip of 7-Zip. Zodra het bestand uitgepakt is staat in de map InstallTemp_<naam 
van het taalpakket> de noodzakelijke bestanden voor installatie, waaronder de msi- en cab-bestanden.  

Clients installeren via Ghosting 
Je kunt ook “ghosting” gebruiken om Clients te installeren en zo de computer-per-computer-installatie uit te 
sluiten. Door gebruik te maken van deze methode installeer je de Client software op een computer, om daarna 
de volledige inhoud van de harde schijf van deze computer in te pakken en naar de overige netwerkcomputers 
te kopiëren. 

Opmerking: Installatie via ghosting moet gebeuren door ervaren gebruikers of ervaren IT-personeel. 

Kurzweil 3000 Mobile 

Over Kurzweil 3000 Mobile 
Kurzweil 3000 Mobile is de mobiele uitbreiding van de Nederlandstalige versie van Kurzweil 3000: met deze 
app kun je Kurzweil 3000 documenten (KES-formaat) lezen en bewerken op mobiele toestellen.  

Gebruikers kunnen met dezelfde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord inloggen die ze gebruiken bij 
Kurzweil 3000 Weblicentie. 

-          Voor meer info verwijzen we naar www.sensotec.be/k3000/mobile.  

 
 

 

http://www.sensotec.be/k3000/mobile
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Meer weten over het gebruik van Kurzweil 3000 
en andere compenserende software? 
 

• Website: www.sensotec.be/K3000  
• E-mail: dyslexie@sensotec.be 
 
 

 

 

 
 

 

Sensotec nv, Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke 

 

http://www.sensotec.be/K3000
mailto:dyslexie@sensotec.be
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