
Over het installeren, registreren, licenties en updates van QBWat

Deze tekst poogt volledig te zijn,  zie pagina 3 voor een verkorte instructie.

QBWat wordt aangeboden via een Setup-programma, maar ook ingepakt als zip-file als gewoon

downloaden niet lukt.

SetupQBWat7*.exe

Na starten verschijnt een venster met 3 installatie- opties:

1. Standaard installeren is de eenvoudigste manier van installeren. Het programma wordt dan

geplaatst in C:\Program Files (x86)\QBWAT7, er worden snelkoppelingen gemaakt naar het

bureaublad en het startmenu. Als er al een eerdere versie van QBWat aanwezig was, dan wordt

die overschreven en de snelkoppelingen worden aangepast.

2. Verplaatsbare installatie kan gebruikt worden door een netwerkbeheerder om alleen de files van

het programmapakket op de juiste manier te kopieën naar een testomgeving van waaruit een

eigen installatieprocedure wordt gevoed. 

3. Installatie met geavanceerde opties doet in feite precies hetzelfde als Standaard installeren, maar

laat zien wat het gaat doen en biedt de mogelijkheid om dat aan te passen.

Voor het installeren zijn schrijfrechten op de harddisk van de computer nodig. 

Verwijderen 

De-installeren is heel eenvoudig als SetupQBWat7beta.exe is gebruikt voor het installeren: op het

startmenu is een snelkoppeling gemaakt: QBWat verwijderen. 

Als die snelkoppeling er niet is, dan kan ook het programma UnDeploy.exe dat is te vinden in de map

waarin QBWat is geïnstalleerd worden gebruikt.  

Registratie

Na installeren kan het programma meteen worden gebruikt, maar dat geldt alleen de dag zelf. 

Vanaf de volgende dag wordt om registratie gevraagd, maar registratie is ook meteen na het

installeren mogelijk (start het programma, kies in het menu: ‘Help’ en dan ‘Registeren’. 

Registratie is alleen bedoeld om een betrouwbare lijst van emailadressen te verzamelen, zodat

gebruikers adequaat kunnen worden ingelicht als er nieuws is. Zie ook de verklaring op de website. 

In virtuele netwerken werkt de registratiecode meestal alleen op één bepaalde computer in het

netwerk waarvoor de code is aangevraagd en soms alleen maar tijdens één sessie. De volgende dag is 

dan opnieuw registreren nodig, dat is hinderlijk maar toegestaan. Voor langdurig gebruik in een

netwerk is het beter een licentie te kopen, met bovendien alle voordelen van alle functionaliteit. 

Zonder licentie is het programma beperkt. Er zijn weinig mogelijkheden om resultaten te exporteren

en kunnen er maximaal 5 monsters worden geanalyseerd per sessie.

Licentie

Een licentie kan voor een stand-alone computer het beste via QBWat zelf worden aangevraagd

omdat dan de noodzakelijke informatie over die computer meteen wordt verzameld. (menu: ‘Help’,

‘Over QBWat’, ‘Licentie’). Er wordt dan via uw standaard browser contact gezocht met de website

voor een licentie-aanvraag. Mislukt dat, lees dan de instructie die QBWat geeft.

Aanvraag een netwerklicentie kan het beste meteen op: www.roelfpot.nl/qbwat  onder ‘Licenties’. 

Na betaling van de licentiekosten wordt een sleutel-file toegestuurd met de naam *.key

Voor een stand-alone computer kan die het beste via QBWat zelf worden geactiveerd (menu: ‘Help’,

‘Over QBWat’, ‘Licentie’, ‘Activeren’). 

Bij een netwerksleutel is het vaak handiger dat de netwerkbeheerder het sleutel-file zelf kopieert

naar de map waarin ook het programma staat. Daarmee is de sleutel meteen geactivieerd. 

http://www.roelfpot.nl/qbwat


Updates

Na verloop van tijd zullen er zowel updates van het programma zelf verschijnen als updates van de

database met taxa-namen, met name na aanpassingen van TWN.

Programma updates worden via de website aangeboden en worden net zo geïnstalleerd als het

oorspronkelijke programma. De update overschrijft de oude versie. Een eventuele registratie-code

en/of licentie-sleutel blijft daarbij intact. Alle geregistreerde gebruikers en licentiehouders worden

per email op de hoogte gebracht als er een update beschikbaar is. Maar de gebruiker kan zelf ook

controleren of er een nieuwe update is: menu: ‘Help’, ‘CheckUpdates’.

Database-updates worden door QBWat zelf automatisch uitgevoerd. QBWat checkt dagelijks of er

een update is, als dat zo is dan download QBWat die zelf en vervangt de verouderde database. De

gebruiker wordt wel gevraagd om het vervangen van de database toe te staan. 

In een netwerk kan dat overschrijven alleen door de netwerkbeheerder worden gedaan. Om die te

ontlasten wordt er voor iedere gebruiker automatisch een kopie van de database gemaakt in het

user-profiel van de gebruiker. De wordt wel automatisch geupdate. 

Volledig files-overzicht na installatie, registratie, licentie

Ter informatie voor de beheerder van de computer of het netwerk.

Programmalocatie: 

C:\Program Files (x86)\QBWAT7\* (default op stand-alone PC)  of netwerklocatie :

- QBWat7.exe (programma)

- qbwat.ico (beeldmerk)

- qbwat.pdf (handleiding)

- *.db (databasefile 3x)

- qbwat.reg (registratie-code, alleen na registratie)

- qbwat.key (licentie-sleutel, alleen na activering)

Locatie user-profiel:

C:\users\<naam>\AppData\Roaming\qbwat\* of verglijkbaar in netwerk (gewoonlijk afgeschermd):

- qbwat.ini (instellingen van de gebruiker)

- qbwat.his (lijst van eerder gelezen invoerfiles)

- *.db (eventueel nieuwe versies van de databasefiles, alleen na een update)

Er kunnen zich hier ook andere files en een map TEMP bevinden die zijn gemaakt door een eerdere

versie van QBWat, deze mogen verwijderd worden maar laten staan heeft ook geen invloed. 

Snelkoppelingen (worden bij Verplaatsbare installatie niet automatisch gemaakt):

- in startmenu en op desktop naar QBWat7.exe

- het SetUp programma legt informatie over de snelkoppelingen vast in het Windowsregister. 

Datafiles:

Elke locatie naar keuze van de gebruiker die met Windows Verkenner is de vinden

- invoerfiles volgens QBWat-format of IM-metingen format

- na export: resultatenbestanden



Verkorte instructie

A. Enkele PC installatie 

1. Download SetupQWBat7*.exe of SetupQWBat7*.zip en pak het uit

2. Start dit programma en kies Standaard installeren of Geavanceerd installeren 

3. Registreer: start QBWat7 via een van de ontstane snelkoppelingen en kies in het menu: Help,

Registreer; dat mag een dag later ook nog

4. Bestel een licentie via het menu van QBWat7: Help, Over, Licentie, Naar website. Je komt dan op

een webpagina met een aanvraagformulier. Vul dat in en verstuur.

5. Activeer na ontvangst de licentie via het menu van QBWat7: Help ->  Over -> Licentie  -> Activeren

ad 3: registeren is niet nodig als er een eerdere versie van QBWat op dezelfde harddisk staat: kopieer 

dan de daarbij horende file qbwat.reg naar de nieuwe programmamap. 

Updates: herhaal stappen als 1 en 2 met de nieuwe versie.

B. Netwerk installatie

1. Download SetupQWBat7*.exe of SetupQWBat7*.zip en pak het uit. 

2. Start dit programma en maak Verplaatsbare installatie op een programma-schijf in het netwerk

3. Maak een snelkoppeling voor de gebruikers naar qbwat7.exe

4. Hebt u reeds een netwerklicentie, ga dan naar 7 

5. Kopieer de eerder verkregen file qbwat.reg in dezelfde programmamap, is die er niet, dan 4a

5a. Registreer: start QBWat7 en kies in het menu Help, Registreer. 

5b. Als de eindgebruiker in een virtueel netwerk toch weer opnieuw wordt gevraagd om te

registreren, vraag dan een speciale netwerkregistratie aan per email: qbwat@roelfpot.nl

6. Bestel een netwerk-licentie via http://www.roelfpot.nl/index.php?item=qbwat_licenties

7. Kopieer na ontvangst van de licentiesleutel de file qbwat.key in de programmamap van QBWat. 

 

ad 2 en 5: als er een eerdere versie van QBWat is geinstalleerd en daarvoor is op de gewone manier

geregistreerd (geen aparte netwerkregistratie aangevraagd), dan is het aan te raden op dezelfde

(fysieke) harddisk te installeren. De oude registratiesleutel (qbwat.reg) kan dan opnieuw worden

gebruikt. Als er voor een eerder versie een speciale netwerksleutel is aangevraagd, dan kan deze ook

opnieuw worden gebruikt, op iedere locatie in het netwerk. 

Updates: herhaal stappen als 1 en 2 met de nieuwe versie, overschijf daarbij de eerder geïnstalleerde

files in de map, maar niet qbwat.reg en/of qbwat.key
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