ANT

INSTALLATIE STAND-ALONE LICENTIE
1

Sluit CM-stick aan op een USB poort van het stand-alone systeem. De CM-stick heeft
een flash memory capaciteit van 2 Gb, bijvoorbeeld voor back-ups van uw database(s).

2

Kopieer de map ANT van de CM-stick naar uw harde schijf en dubbelklik op het bestand
Setup.exe* (dus niet op de stick). Volg aanwijzingen van de installatie wizard.
Standaard wordt het programma in C:\Program files\SONARES\ANT 4.0 geplaatst. U
mag vanzelfsprekend een andere map opgeven.
b. Plaats de projecten (databases) van de ANT niet in een map onder C:\Program files.
Voorkeurslocaties: in een map onder Mijn documenten of Gedeelde documenten.
c. ‘Everyone’ ipv ‘Just me’ betekent dat onder elk account het ANT programma gestart
kan worden.
d. U kunt zich registreren als klant. Dan kan ook achteraf via Windows en is onder Win7
de enige mogelijkheid: StartProgramsAmsterdam Neuro…. Registration.
a.
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Installeer de driver van de Codemeter stick. Verwijder de CM-stick! (stick mag niet
aangesloten zijn bij installatie van de driver).
Als het systeem draait op een 32 bit AMD compatibele processor, dubbelklik op het
bestand CodeMeterRuntime32.exe. Als het systeem draait op een 64 bit AMD
compatibele processor, dubbelklik op het bestand CodeMeterRuntime64.exe. Rechts
onderin de taakbalk verschijnt een grijs ‘Cm’ icoontje 

4

Sluit nu de CM-stick aan: het CM-icoontje moet nu groen worden 
U kunt het ANT programma nu gebruiken**.

Besturingssysteem van stand-alone PC/laptop: WindowsXP/Vista/7
•
•
•
*

Een aantal taken gebruiken auditive stimuli/feedback. In netwerken kan het geluid zijn
‘uitgezet’ in de bios van locale systemen. Zet het geluid aan indien nodig.
Als u de ANT gebruikt, sluit alle andere programma’s af – b.v. uw internet of email.
Voor sommige taken is een eenvoudige headset nodig die u zelf dient aan te schaffen.
Vorige versies van de ANT dienen eerst te worden verwijderd. Doe dat via het Windows
Configuratiescherm, ga naar Software, klik in de lijst op het ANT programma en klik op
‘verwijder’.

** Mocht Vista/7 in combinatie met de ANT toch nog problemen geven, dan kun u na
installatie van de ANT met de rechtermuisknop op het ant.exe bestand klikken, kies
Eigenschappen, activeer tabblad Compatibiliteit en dan ‘run as in XP’ aanvinken.
Als u afwilt van de vele checks van Vista of een bepaalde applicatie al dan niet
vertrouwd/gerund mag worden, dan kunt u ook nog de UAC uitschakelen. Ga naar het
Configuratiescherm, ga naar gebruikersaccount, en dan naar gebruikersaccount in- of
uitschakelen. Hier kunt u de UAC uitvinken.

