RadarOpus
Installatie van de
30 dagen

Demo – Uitprobeerversie
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Minimale Systeemeisen
Controleer of de computer voldoet aan de minimale eisen:
•
•
•
•
•
•

Voor Mac OS: Mount-Lion 10.8, Mavericks, Yosemite, Sierra, High Sierra, Mojave.
Voor Windows: XP, Vista, 7, 8.1, 10.
Ram geheugen minimaal 2 GB Ram.
Benodigde schrijfruimte 25 GB.
Schermresolutie: 1024x768 of hoger
Installatie via download, het kan eventueel per post op memory stick.

Download & Installeer
•

Klik op deze link en kies het juiste installatiebestand voor Mac of Windows

•

Dubbelklik dan op het installatiebestand om de installatie te starten.
Geef eventueel toestemming aan de virusscanner dat de installatie akkoord is.
De installatie duurt 15 minuten op een computer met een SSD en tot ongeveer 40 minuten op
een trage computer met een HDD.

Start RadarOpus
•
•
•
•

Klik op het RadarOpus icoon om het programma te starten
Registreer het programma en vul het licentie nummer en het activatienummer in
(deze zijn aan te vragen via email aan: rcotter [apestaartje] planet.nl )
Het is beter om de eerste keer enkele instellingen te veranderen, zodat het fijn werkt met het
Nederlands: zie de Geadviseerde instellingen op www.lutravision.nl - handleidingen)
Als er iets niet direct werkt, vraag dan direct voor hulp. Er is een goede tech support die van op
afstand de computer kan overnemen.

Uitleg en instructievideo’s
•

Attentie: de Demo-uitprobeerversie geeft toegang tot een zeer uitgebreid pakket, met vele talen,
en zeer veel MM boeken. Hierdoor is het misschien erg overweldigend in het begin: Vraag
daarom een gratis 20 minuten live uitleg via skype aan: stuur email of bel: 00-31 (0)40-2521311

•

En/of bekijk de Nederlands gesproken introductievideo’s de link is te vinden op die pagina.

Contact
Rene Otter,
email: rcotter(apetraartje)planet.nl
tel 00-31 (0)40-2521311
www.lutravision.nl
Anna van Engelandstraat 17,
5616AZ Eindhoven, NL.

