LEESMIJ-BESTAND

LEES MIJ

Pinkhof Geneeskundig woordenboek - elfde, herziene en uitgebreide druk
versie 2009.7.1
Inhoud van dit LEESMIJ-BESTAND:
1 informatie over patches, updates, aanvullingen op de helptekst
2 installatie en registratie
3 gebruikersondersteuning op het internet
4 beknopte aanwijzingen voor het gebruik
5 raadpleging vanuit Microsoft Word
6 gebruiksvoorwaarden en auteursrechtverklaring
7 contact met de uitgever, productinformatie
================================================================================
==========
1 - INFORMATIE OVER PATCHES, UPDATES, AANVULLINGEN OP DE HELPTEKST
versie 2009.7.1:
- aanwijzing voor raadpleging vanuit Microsoft Word: zie onder 5
- geen patches en updates
================================================================================
==========
2 - INSTALLATIE EN REGISTRATIE
Netwerkbeheerders en gebruikers van Windows 98:
Zie de HTML-bestanden in de root van de cd-rom met betrekking tot de
registratie- en activatieprocedure door netwerkbeheerders en door gebruikers van
Windows 98.
-------------Plaats de cd-rom.
Bij de meeste versies van Windows zal de installatie automatisch starten.
>> Indien de installatie niet automatisch start
Start de installatie niet automatisch, maak dan de inhoud van de geplaatste
cd-rom zichtbaar in de Verkenner.
Dubbelklik op het bestand SETUP.EXE.
De installatie zal nu automatisch starten.
Volg de aanwijzingen in het scherm op.
>> Licentiecode
Na installatie kunt u het programma een week lang gebruiken zonder dat u de
registratie- en activatieprocedure doorloopt. Na een week wordt de werking van
het programma gereduceerd en wordt minder scherminformatie getoond, totdat u de
registratie- en activatieprocedure succesvol hebt doorlopen. Het programma biedt
u elke keer dat het opstart de gelegenheid hiertoe totdat de data zijn
geactiveerd.
U dient tijdens de installatie de licentiecode in te voeren die u aantreft op of
in de verpakking van deze cd-rom. Bewaart u deze code goed. Hij wordt u slechts
eenmaal verstrekt en dient als bewijs van uw persoonlijke gebruikslicentie.
>> Hulp bij de installatie
Bohn Stafleu van Loghum
Technische helpdesk, afdeling Klantenservice
Telefoon: (030) 638 37 35, vanuit België: +31 30 638 37 35
E-mail: onlineklantenservice@bsl.nl
================================================================================
==========
3 - GEBRUIKERSONDERSTEUNING OP HET INTERNET
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Op www.bsl.nl/pinkhof vindt u:
- aanvullende informatie over gebruik van het programma;
- informatie over eventuele technische updates (patches);
- aankondigingen van nieuwe edities en drukken van Pinkhof Geneeskundig
woordenboek.
Op www.bsl.nl vindt u een overzicht van overige uitgaven van Bohn Stafleu van
Loghum.
================================================================================
==========
4 - BEKNOPTE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK
Na installatie van het programma kunt u de helptekst raadplegen. Deze helptekst
is oproepbaar met de functietoets F1.
================================================================================
==========
5 - RAADPLEGING VANUIT MICROSOFT WORD
Tijdens de installatie wordt u de mogelijkheid geboden twee macro’s te laten
installeren waarmee u het woordenboek vanuit Microsoft Word kunt raadplegen. Een
succesvolle installatie hiervan leidt tot twee knoppen op de werkbalk van Word,
waarvan het gebruik voor zich spreekt. De macro voor raadpleging is handig te
activeren met behulp van de sneltoets Ctrl-F12.
Bij afwijkende instellingen in Microsoft Word, bijvoorbeeld met betrekking tot
macrobeveiliging, zal deze installatie in een enkel geval niet succesvol
verlopen. Voor aanwijzigen over aanpassing van de macrobeveiligingsinstellingen
raadpleegt u de helpfunctie van Microsoft Word.
Na uw voorbereiding van Microsoft Word voor het gebruik van macro’s van derden
kunt u de knoppen zelf alsnog beschikbaar maken aan de hand van onderstaande
aanwijzingen.
Is de oorzaak van de niet-succesvolle macro-installatie enkel de
macrobeveiliging, dan kunt u na aanpassing daarvan in Word Pinkhof Geneeskundig
woordenboek de-installeren en opnieuw installeren, waarbij u aangeeft dat het
Word-sjabloon moet worden geladen.
1) macrobestand pgwpcunilex.dot lokaliseren
Lokaliseer het bestand pgwpcunilex.dot. U vindt dit op de product-cd-rom in de
map \templates\winword\Nl\pgwpcunilex.dot en na succesvolle installatie van
Pinkhof Geneeskundig woordenboek tevens in de map c:\Program Files\UniLex\ en/of
in de map waarin Microsoft Word DOT-bestanden opslaat, afhankelijk van de
instellingen van uw Word-configuratie (zie de Word-menuoptie Extra | Opties |
tab Bestandslocatie, regel Gebruikerssjablonen).
Kopieer met de Verkenner of een ander programma voor bestandsbeheer het bestand
pgwpcunilex.dot naar de volgende map:
- voor Microsoft Office xp of Word xp: c:\Program Files\Microsoft
Office\Office10\Startup\
- voor Microsoft Office 2003 of Word 2003: c:\Program Files\Microsoft
Office\Office11\Startup\
Indien de Verkenner deze map niet weergeeft, dient u de Verkenner-optie in te
stellen dat verborgen bestanden en systeemmappen moeten worden getoond.
2) macrobestand pgwpcunilex.dot in Word installeren
- Open Word en kies de menuoptie Extra | Sjablonen en invoegtoepassingen
- Vindt u in de lijst met getoonde bestanden het bestand pgwpcunilex.dot, dan
vinkt u dit aan. De twee knoppen zijn nu beschikbaar op de werkbalk.
- Ontbreekt in de lijst met getoonde bestanden het bestand pgwpcunilex.dot, dan
kiest u de optie Toevoegen, waarmee u een sjabloon toevoegt. Lokaliseer het
bestand dat u in de map onder 1) hebt opgeslagen en kies dit. De twee knoppen
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3) sneltoets aan de macro toekennen
Bediening van de raadpleegmacro door middel van een sneltoets verlaagt de
drempel tot gebruik van het woordenboek aanzienlijk. U zult bemerken dat deze
gemakkelijk bereikbare toetsencombinatie u uitnodigt het woordenboek vaker te
raadplegen. Bij een succesvolle standaardinstallatie is de toetsencombinatie
Ctrl-F12 automatisch aan de macro 'Pinkhof raadplegen' toegekend. Is de
toetstoekenning niet succesvol automatisch verlopen, dan doet u dit eenmalig met
de hand in de volgende stappen:
- Vergewis u ervan dat u stap 1) en 2) hierboven hebt uitgevoerd.
- Kies de Word-menuoptie Extra | Aanpassen | Toetsenbord.
- Kies in de lijst Categorieën de optie Macro's.
- Rechts verschijnen nu onder meer de macro's PinkhofMenu.Main en
PinkhofZoekopties.Main.
- Kies de macro PinkhofMenu.Main.
- Verplaats de cursor met de Tab-toets naar het lege venster onder 'Druk op
nieuwe sneltoets'.
- Druk nu de toetsencombinatie Ctrl-F12 in. (Ctrl-F12 wordt gebruikt voor de
Word-opdracht 'Wijzigingen opslaan in'. Wilt u deze Word-toetsencombinatie
behouden, kies dan een toetsencombinatie die u geschikter vindt en die nog
beschikbaar is. Overigens volstaat in Word de sneltoets F12 = Opslaan als...
reeds voor dit doel.)
- Klik nu op de knop Toewijzen. Met gebruik van het toetsenbord verloopt deze
stap dikwijls onjuist. U gebruikt hier daarom bij voorkeur de muis!
- De gekozen toetsencombinatie verschijnt in de lijst 'Gebruikte toetsen' en is
vanaf nu gekoppeld aan de gekozen macro.
- Sluit het venster af door op Sluiten te klikken.
================================================================================
==========
6 - GEBRUIKSVOORWAARDEN EN AUTEURSRECHTVERKLARING
© 2009 Bohn Stafleu van Loghum, Houten
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of
opnamen, hetzij op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Levering en diensten geschieden volgens de voorwaarden van Bohn Stafleu van
Loghum, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Utrecht onder dossiernummer
30073597 op 7 februari 2003. De voorwaarden zijn in te zien op www.bsl.nl en
worden de koper op diens verzoek toegezonden.
Pinkhof Geneeskundig woordenboek is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
De samensteller en de uitgever kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden
voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in dit
product zou kunnen voorkomen. Suggesties voor verbeteringen kunnen de
samensteller per e-mail worden toegezonden: pinkhof@bsl.nl
Opname van merknamen en handelsnamen in Pinkhof Geneeskundig woordenboek
betekent niet dat afstand is gedaan van bepaalde (eigendoms)rechten of dat de
uitgever deze rechten miskent.
De aanschaf van Pinkhof Geneeskundig woordenboek verschaft de gebruiker een
licentie voor installatie en gebruik van dit product op één werkstation. Voor
gebruik van het product in een netwerk dient de gebruiker zich te wenden tot
Bohn Stafleu van Loghum, afdeling Klantenservice, telefoon (030) 638 37 36, fax
(030) 638 39 90, website: www.bsl.nl en www.bsl.nl/pinkhof
Microsoft Word is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft. Microsoft is een
geregistreerd handelsmerk van Microsoft in de Verenigde Staten en/of andere
landen.
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Programmeerwerk pc-editie: Acolada GmbH, Neurenberg/Nürnberg, Duitsland,
www.acolada.de; met ondersteuning door Sigrun Schuster
Lexicografische programmatuur: UniTerm Pro, Acolada GmbH
================================================================================
==========
7 - CONTACT MET DE UITGEVER
>> Hulp bij de installatie
Bohn Stafleu van Loghum
Technische helpdesk, afdeling Klantenservice
Telefoon: (030) 638 37 35, vanuit België: +31 30 638 37 35
E-mail: onlineklantenservice@bsl.nl
>> Productinformatie
Informatie over netwerklicenties, andere edities van Pinkhof Geneeskundig
woordenboek en andere naslagwerken kunt u aanvragen bij Bohn Stafleu van Loghum,
afdeling Klantenservice, telefoon (030) 638 37 36, fax (030) 638 39 90, website:
www.bsl.nl
De Windows-editie van Pinkhof Geneeskundig woordenboek is verkrijgbaar als
stand-alone-editie, als editie met een netwerklicentie voor 2 of meer gebruikers
en als intraneteditie voor 2 of meer gebruikers. Voorts is Pinkhof Geneeskundig
woordenboek verkrijgbaar in boekvorm (folio-editie) en als PDA-editie. Kijk op
www.bsl.nl/pinkhof voor productinformatie.
Bohn Stafleu van Loghum
Het Spoor 2
Postbus 246
3990 GA HOUTEN
www.bsl.nl
Distributeur in België:
Standaard Uitgeverij/Manteau
Mechelsesteenweg 203
2018 Antwerpen
www.standaarduitgeverij.be
SUGGESTIES
Suggesties met betrekking tot het gebruik en de inhoud van Pinkhof Geneeskundig
woordenboek kunt u mailen naar pinkhof@bsl.nl
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