Het activeren van FotoBase

Inleiding
Om FotoBase te laten werken heeft u een activeringscode nodig. Deze wordt u door de maker van
FotoBase toegestuurd in de volgende situaties:
1. Als u FotoBase wilt uitproberen en om een demo activering vraagt. Deze demo activering is
gratis maar slechts beperkt geldig. Meestal voor 4 maanden.
Als de demo activering verlopen is dan kunt u FotoBase niet meer gebruiken.
2. Als u een vaste gebruiker bent en de overeengekomen bijdrage heeft betaald. U krijgt de
activeringscode dan automatisch toegestuurd. Deze is 1 jaar geldig. Na het verlopen van deze
activeringscode blijft FotoBase gewoon doorwerken maar kunt u de volgende handelingen niet
meer verrichten:
a. Een update van FotoBase uitvoeren
b. Het FotoBank programma starten
c. Het support formulier gebruiken

FotoBase voor de eerste keer starten
Als u FotoBase voor de eerste keer start vraagt het, nadat u een werkomgeving gekozen hebt, of u
het programma wilt activeren:

Als u daarna op Nee klikt verdwijnt weliswaar de mededeling maar het programma gaat niet verder en
de menu’s Foto, Personen en Extra zijn niet actief.
Om verder te kunnen moet het programma eerst geactiveerd worden. Zie paragraaf Activeren van
FotoBase voor details.

Activering van FotoBase bijna verlopen
Als u een activering voor een jaar gekregen heeft en de activering verloopt dan ziet u bij het opstarten
van FotoBase venster de volgende mededeling:

U kunt dan normaal verder werken, FotoBase is volledig functioneel. U krijgt omstreeks deze tijd een
rekening/gebruikersovereenkomst en als u de bijdrage betaald hebt ontvangt u per e-mail een nieuwe
activeringscode die weer een jaar geldig is.

Activering van FotoBase verlopen
Als u een demo activering gekregen heeft die na de geldigheidsperiode verlopen is dan kunt u verder
niets doen. FotoBase werkt dan niet meer. Neem voor verdere stappen contact op met de maker van
het programma.
Als u een activering voor een jaar gekregen heeft en de activering verloopt dan ziet u onder in het
FotoBase venster de volgende mededeling:

U kunt deze mededeling negeren en FotoBase normaal blijven gebruiken maar u kunt dan geen
update meer installeren. Neem voor een nieuwe activeringscode contact op met de maker van het
programma.
Bovendien krijgt u regelmatig een herinnering dat de activering verlopen is met de vraag of u
FotoBase opnieuw programma wilt activeren:

Als u reeds een nieuwe activeringscode ontvangen hebt kunt u op Ja klikken en de nieuwe code
invoeren.

Als u op Nee klikt verdwijnt de mededeling en kunt u verder gaan met uw werk in FotoBase.

Activeren van FotoBase
Als u in een van bovenstaande situaties FotoBase opnieuw wilt activeren kunt u dat op de volgende
manieren doen:


In het hoofdvenster:

Open het Help menu en klik op Activeren van FotoBase


In het fotovenster:

Open het Help menu en klik op Activeren van FotoBase

In beide situaties ziet u na het aanklikken van deze optie een nieuw venster zoals hieronder:

Voer in het witte venster de activeringscode in of kopieer de code door middel van knippen en plakken
uit de e-mail waarin de activeringscode aangegeven is. Klik daarna op Ok.
Het resultaat is een van de volgende situaties:
1. De code is geaccepteerd
U krijgt dan de volgende mededeling:

Klik op OK. U kunt FotoBase nu normaal gebruiken.

2. De code is ongeldig
Als de code onjuist is (ingevoerd) dan volgt de volgende foutmelding:

In dit geval moet de procedure voor het ingeven van de activeringscode opnieuw doorlopen
worden.
Een mogelijke oorzaak van het niet accepteren van de activeringscode is als de datum/tijd van
uw computer niet klopt. Het gaat hierbij vooral om de datum.
Als na herhaald proberen de code nog niet geaccepteerd wordt kunt u contact opnemen met
de maker van het programma.
3. De code wordt niet geaccepteerd
Dit betekent dat de code juist is maar dat het niet lukt om de nieuwe code in het register te
schrijven. U ziet dan de volgende foutmelding:

De oplossing voor deze situatie is om, nadat u op OK geklikt hebt, FotoBase af te sluiten en
vervolgens opnieuw op te starten zoals hieronder aangegeven:
Selecteer het FotoBase icoon op uw bureaublad en klik met de rechter muisknop. U ziet dan
een menu met (onder andere) de keuze “Als administrator uitvoeren”. Klik hierop.

FotoBase start nu en u kunt het activeren daarna starten zoals hierboven uitgelegd. Omdat u
nu als administrator het programma uitvoert kan de activeringscode in het register gezet
worden. Daarmee is FotoBase weer geactiveerd.

