
Installatie nieuwe Wise cliënt

Ga naar:

http://www.bicat.com/dbos/bnd

Kies voor uitvoeren / sla het bestand op

Er kan een melding komen dat het bestand niet veilig is; als je in de map downloads 

kijkt staat het bestand er wel

Voer de setup uit

De Getdown installatie van Wise installeert de cliënt inclusief een dedicated Java versie.  Er is dus 

geen aparte Java installatie op de PC nodig, maar het kan wel (bijvoorbeeld omdat andere 

programma’s Java gebruiken).

Na de installatie worden de updates van de cliënt automatisch opgehaald.

http://www.bicat.com/dbos/bnd


De nieuwe locatie is C:/bng

Na de installatie kun je eventueel de oude bestanden verwijderen via het java control panel. 

Zoek via zoekvenster van verkenner op javaws -viewer

De installatie is voltooid; er is een snelkoppeling op het bureaublad geplaatst

Bardcode- en letterfonds installeren

Na de installatie moet er éénmalig de barcode- en letterfonds geinstalleerd worden.

Zie hiervoor de instructie Barcode en letterfonts installeren.

Het kan voorkomen door instellingen van systeembeheer er niet automatische een snelkoppeling is geplaatst.

De snelkoppeling dient dan handmatig aangemaakt te worden.

Zie onderaan het document hoe dit moet.

Start de wiseClient dBos; de eerste keer zullen de bestanden worden gedownload

C:\bng\java_vm\bin\javaw.exe  -jar "C:\bng\secure\getdown.jar" "secure"



Login accounts in voeren.

De accounts zijn bekend bij school, zo niet vraag ze dan op bij de schoolwise Helpdesk of Leesconsulent



Als Wise is gestart komt onderstaand scherm in beeld

Er komt een melding of je het wachtwoord wilt opslaan Ja

Ga naar Vestigingsbeheer - Werkplekbeheer - Andere gebruiker

Docent Typ in het eerste vak de inlognaam (edub****), in het tweede veld het wachtwoord

Er komt een melding of je het wachtwoord wilt opslaan Ja

Ga naar Vestigingsbeheer - Werkplekbeheer - Andere gebruiker

Balie  Typ in het eerste vak de inlognaam [****] (is vest.nr. van de school. In het 2e veld het wachtwoord)



Beheer Typ in het eerste vak de inlognaam (sys****), in het tweede veld het wachtwoord

Er komt een melding of je het wachtwoord wilt opslaan Ja

Er komt een melding in beeld:

Automatisch opstarten

In de Balie-omgeving kan alleen worden uitgeleen en ingenomen.

                     SchoolWise kan zo worden ingesteld dat het programma automatische opstart in de Balie-omgeving



Ga naar Vestigingsbeheer - Werkplekbeheer - Configuratie

Je komt in onderstaan scherm; klik op Nieuwe toegangscode opgeven

Vul hier het vestnr. van de school in [****] b.v. 6571

Sluit Wise af en start deze opnieuw op; het inloggen gaat nu automatisch

De volgende keren dat je de cliënt start zal het sneller gaan



Snelkoppeling aanmaken voor bureaublad

Aanmaken snelkoppeling

Het kan voorkomen dat systemen het niet toelaten dat er automatisch een snelkoppeling wordt aangemaakt. In dat geval dient deze zelf aangemaakt te worden.

Nadat de snelkoppeling is aangemaakt pas dan nog het volgende aan via de eigenschappen van de snelkoppeling:

-          Beginnen in: C:\bng  (dus verwijder \jav_vm\bin)

-          Geef de snelkoppeling het juiste icoon. Ga naar de map BNG > map icons. Kies het icoon.

Zie afbeelding ‘Eigenschappen snelkoppeling’ hieronder.

                     Doel is: C:\BNG\java_vm\bin\javaw.exe -jar C:\bng\secure\getdown.jar secure





C:\bng\java_vm\bin\javaw.exe  -jar "C:\bng\secure\getdown.jar" "secure"







                     SchoolWise kan zo worden ingesteld dat het programma automatische opstart in de Balie-omgeving





Het kan voorkomen dat systemen het niet toelaten dat er automatisch een snelkoppeling wordt aangemaakt. In dat geval dient deze zelf aangemaakt te worden.

                     Doel is: C:\BNG\java_vm\bin\javaw.exe -jar C:\bng\secure\getdown.jar secure


