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Installatiescript 
U kunt de set-up van Digitaal Wedstrijd Formulier downloaden via de website 
www.waterpolo-online.com/downloads/dwf_installatie.exe .  
 
Plaats het op te halen bestand in een nieuwe map, bijvoorbeeld c:\setupdwf. Ga via de 
verkenner naar de map c:\setupdwf waar het bestand is geplaatst. Klik met de 
rechtermuistoets op het bestand dwf_installatie.exe en kies ‘Als administrator uitvoeren’.  

 
De installatie wordt hiermee gestart. Klik op Ja om door te gaan. De installatiebestanden 
worden uitgepakt. Vervolgens komt de vraag voor de installatie van een leeg werkstation 
setup. Klik hier op Ja. 
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Wanneer u op ‘Volgende’ heeft geklikt krijgt u onderstaand scherm in beeld. U dient 
akkoord te gaan met de genoemde licentieovereenkomst. Vervolgens kunt u op 
‘Volgende ‘ klikken. 
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In dit scherm vult uw gebruikersnaam in en klikt vervolgens op ‘Volgende’.  
 

 

 
 
Kies nu voor ‘Installeren’. 
Zodra de installatie gereed is krijgt u onderstaand scherm. 
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Druk hier op ‘Voltooien’. De installatie is nu bijna gereed.  
 
Maak een snelkoppeling aan van dwf.exe. Start dwf.exe op. De eerste keer wordt de 
installatie gereed gemaakt. De database bestanden worden nu aangemaakt. Zodra de 
aanmaak gereed is krijgt onderstaand scherm. 
 

 
 
Hier dient de aangereikte licentie gegevens in te vullen. Let op dat dit exact wordt 
overgenomen. Dus hoofd– en kleine letters letterlijk overnemen. Bij Systeem dient op 
‘Volledige versie’ te klikken. Bij de Key vult u de toegestuurde key in. 
 
Klik nu op Ok. Het systeem is nu klaar voor gebruik. 
 
Wanneer u bij het opstarten onderstaande melding krijgt dient u te kiezen voor 
‘Blokkering opheffen’. 
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U kunt de taal instellen op Nederlands en Frans via Vaste gegevens – Instellingen. 
 
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u altijd telefonisch contact 
met ons opnemen. Wij helpen u graag. 
 
Pioen Partners 
Twentepoort West 38 
7609 RD Almelo 
 
Tel +31 (0)546 – 456 223 
 
E-mail: servicedesk@pioenpartners.nl 


