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Inleiding
Samen met Kurzweil 3000 v14 Flex worden volgende onderdelen geïnstalleerd:





KES-Tools v1.x
Van Dale woordenboeken
Acapela stemmen
Beeldwoordenboeken
o Widgit Beeldwoordenboek – Nederlands
o Kurzweil 3000 Beeldwoordenboek – Nederlands
o Sclera Beeldwoordenboek – Nederlands
o Sensotec Homofonen
Extra Acapela stemmen kunnen geïnstalleerd worden vanaf de meegeleverde installatie-DVD (in de map:
Extra) of via download: http://www.sensotec.be/K3000/Extra
Extra beeldwoordenboeken kunnen geïnstalleerd worden via download:
http://www.sensotec.be/K3000/Extra

Downloadlocaties
Kurzweil 3000 v14 Flex: http://downloads.sensotec.be/K3000/K3000NLv14Flex.exe
Extra stemmen (optioneel): http://www.sensotec.be/K3000/Extra
Update Patch
Is beschikbaar via Kurzweil 3000 zelf:
Online > Updates
Of is beschikbaar als download via volgende link:
http://www.sensotec.be/products/Download_Detail.aspx?ID=111

Minimale systeemvereisten
De minimale systeemvereisten kan je steeds raadplegen op www.sensotec.be/k3000/extra.

Kurzweil 3000 v14 Flex installeren
Vorige versies van Kurzweil 3000 verwijderen
Windows 7 gebruikers klikken op de Windows Start-knop en daarna op Configuratiescherm.
Kies voor de optie Programma’s verwijderen of klik op Programma’s en onderdelen.
Windows 8.1 en Windows 10 gebruikers klikken met de rechter muisknop op de Windows 8 Start-knop en
daarna op Programma’s en onderdelen.
Selecteer Kurzweil 3000 uit de lijst met geïnstalleerde software en klik op de knop Verwijderen.
Start de pc opnieuw op zodra het verwijderen klaar is.

Installatie starten
DVD-Versie
Plaats de Kurzweil 3000 installatie-dvd in het dvd-station. De installatie start automatisch. Als de installatie
niet automatisch opstart, kies dan Uitvoeren in het Windows Startmenu en typ het volgende pad in:
<dvd-station>:\setup.exe (bv. D:\setup.exe), druk daarna op de Enter-toets om de installatie te starten.
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Indien het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik op Ja om toe te staan dat het programma
geïnstalleerd wordt. (niet van toepassing voor Windows XP).

Download
Download de installatie image vanaf volgende link:
http://downloads.sensotec.be/K3000/K3000NLv14Flex.exe
Open Windows Verkenner.
Ga naar de map waarnaar je het installatiebestand hebt gedownload.
Dubbelklik op het bestand. Bevestig of wijzig de map naar waar het installatiebestand moet
uitgepakt worden. De installatie zal na het uitpakken automatisch opgestart worden.
Indien het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik op Ja om toe te staan dat
het programma geïnstalleerd wordt. (niet van toepassing voor Windows XP).

Installatiewizard
Het installatiemenu wordt nu getoond, klik op de knop
Installeer Kurzweil 3000.

Afhankelijk van de onderdelen die al op je pc
geïnstalleerd staan, zal de installatie voorstellen
ontbrekende onderdelen te installeren. Klik op
Installeren om dit toe te staan.
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Selecteer als versie van Kurzweil 3000 die je wenst te
installeren de Kurzweil 3000 Weblicentie.

Klik op de knop Volgende om de installatiewizard te
starten.

1. Klik op het keuzerondje Ik ga akkoord met de
voorwaarden van de licentieovereenkomst nadat u
deze gelezen heeft.

2. Klik nu op de knop Volgende om verder te gaan.

Vul hier uw naam en organisatie in indien van
toepassing.

Klik op de knop Volgende om verder te gaan.

p. 6

Kurzweil 3000 – Installatiegids
Klik op de knop Installeren om de installatie te starten.

Nadat de installatie is voltooid, wordt je gevraagd om de pc opnieuw op te starten. Klik op Ja om de computer
onmiddellijk opnieuw op te starten.
Let op: De Kurzweil Taakbalk kan pas worden gebruikt als de pc opnieuw is opgestart.
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Extra stemmen installeren (Optioneel)
Een standaard stemmenset van 11 Acapela stemmen worden automatisch mee geïnstalleerd met Kurzweil
3000. De standaard stemmen, ingebed in Kurzweil 3000 zijn:
Nederlands (Belgisch)

Engels (Verenigd Koninkrijk)

Julie

Jeroen

Graham

Antoine

Zoe

Rachel

Duits

Nederlands

Frans (België)

Klaus

Daan

Justine

Sarah

Jasmijn

Frans (Europees)

Behalve deze standaard stemmen zijn er nog meer hoogwaardige stemmen beschikbaar voor gebruik met
Kurzweil 3000. Deze stemmen bevinden zich gegroepeerd in installatiepakketten op de DVD ‘Extra’. Je kunt
deze installatiepakketten ook downloaden via www.sensotec.be/k3000/extra.

Vooraleer je installeert


Zorg ervoor dat Kurzweil 3000 geïnstalleerd en geactiveerd is op de pc waarop je de Acapela stemmen
wenst te installeren.



Bij installatie via download: zorg ervoor dat je het installatiepakket met de gewenste Acapela stemmen
of talen reeds gedownload hebt voor je met de installatie begint. Je vindt de downloadlinks via
www.sensotec.be/k3000/extra.

Installatie vanaf DVD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plaats de Acapela installatie-dvd in de computer
Open Windows Verkenner
Ga naar het dvd-station
Ga naar de map van het stemmenpakket dat je wenst te installeren
Dubbelklik op het bestand setup.exe
Indien het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik op Toestaan om toe te staan dat het
programma geïnstalleerd wordt. (niet van toepassing voor Windows XP)
7. Volg de installatie-instructies
8. Klik op installeren
9. Verwijder de dvd uit het dvd-station

Installatie vanaf download
1.
2.
3.
4.

Open Windows Verkenner
Ga naar de map waar je het pakket met de Acapela stemmen hebt gedownload
Dubbelklik op het bestand
Indien het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik op Toestaan om toe te staan dat het
programma geïnstalleerd wordt. (niet van toepassing voor Windows XP)
5. Volg de installatie-instructies
6. Klik op installeren

Extra beeldwoordenboeken installeren
Een standaard set van 4 Nederlandse beeldwoordenboeken wordt automatisch mee geïnstalleerd met
Kurzweil 3000. De standaard beeldwoordenboeken, ingebed in Kurzweil 3000 zijn:
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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
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
www.sensotec.be/k3000/extra.

Installatie vanaf download
1.
2.
3.
4.

Open Windows Verkenner
Ga naar de map waar je het pakket met de beeldwoordenboeken hebt gedownload
Dubbelklik op het bestand
Indien het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik op Toestaan om toe te staan dat het
programma geïnstalleerd wordt. (niet van toepassing voor Windows XP)
5. Volg de installatie-instructies
6. Klik op installeren

Aanmelden als gebruiker
Bij het opstarten van Kurzweil 3000 Weblicentie is de eerste stap het zich aanmelden als gebruiker. Hiervoor
dien je een geldige gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen in het aanmeldscherm.
Je zal dus een gebruikerssaccount moeten aanmaken (of een reeds bestaand gebruikerssaccount gebruiken).
Je vindt alle benodigde gegevens hiervoor in de e-mail die je ontving van Sensotec of van je dealer met de
bevestiging dat er een abonnement werd aangemaakt. Hoe je een gebruikersaccount aanmaakt kun je lezen
in de Handleiding Licentieserver voor gebruikers: http://downloads.sensotec.be/lic/Licentieservergebruikers_Manual-NL.pdf
Je dient uiteraard ook te beschikken over een verbinding met het internet. Nadat je hebt aangemeld kan je
10u werken zonder internetverbinding. Als die 10u verstreken zijn, is een internetverbinding opnieuw nodig
om verder te kunnen werken.

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.
-
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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

