Installatiehandleiding Macco Lingui (leerlinglicenties)
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Download Macco Lingui van www.macco.nl, onder het kopje “Downloaden”
Start de installatie door te dubbelklikken op het gedownloade installatiebestand.
Het installatiebestand is meestal onderaan in de browserbalk of in de Downloads map in
Windows Verkenner te vinden.
Merk op: Het kan even duren voordat de installatie begint. Dit is normaal.
Doorloop de installatie.
Na de installatie kan Macco Lingui via het Windows start-menu of door het icoontje op het
bureaublad gestart worden.
Bij de eerste keer opstarten dient de software geactiveerd te worden. Het programma geeft
twee opties:
1. Online activatie (internetverbinding vereist)
U heeft een activatiecode (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) en een verificatiecode
(12345678) gekregen. Vul deze in en druk op “Activeren”
2. Activeren met behulp van licentiebestand
De online activatie mislukt in zeldzame gevallen door strenge netwerkbeveiliging. U
kunt dan activeren met het meegeleverde licentiebestand “LicenseMaccoLingui.lic”.
Sla dit bestand op op uw computer.
Kies in Macco Lingui voor de optie “Activeren met licentiebestand”. Wijs het
programma aan waar u “LicenseMaccoLingui.lic” heeft opgeslagen.
Hiermee moet het programma geactiveerd worden. U kunt het licentiebestand daarna
indien gewenst verwijderen.

Download Macco Lingui van www.macco.nl, onder het kopje “Downloaden”
Start de installatie door te dubbelklikken op het gedownloade installatiebestand.
Het installatiebestand is meestal onderaan in de browserbalk of in de Downloads map in
Finder te vinden.
Doorloop de installatie.
Na de installatie kan Macco Lingui vanaf het Launchpad gestart worden.
Bij de eerste keer opstarten dient de software geactiveerd te worden. Het programma geeft
twee opties:
1. Online activatie (internetverbinding vereist)
U heeft een activatiecode (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) en een verificatiecode
(12345678) gekregen. Vul deze in en druk op “Activeren”
2. Activeren met behulp van licentiebestand
De online activatie mislukt in zeldzame gevallen door strenge netwerkbeveiliging. U
kunt dan activeren met het meegeleverde licentiebestand “LicenseMaccoLingui.lic”.
Sla dit bestand op op uw computer.
Kies in Macco Lingui voor de optie “Activeren met licentiebestand”. Wijs het
programma aan waar u “LicenseMaccoLingui.lic” heeft opgeslagen.
Hiermee moet het programma geactiveerd worden. U kunt het licentiebestand daarna
indien gewenst verwijderen.
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