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Inleiding
De installatie van BROdeLuxe2 wil je als gebruiker snel en efficiënt uitvoeren. In dit document worden een
aantal suggesties aangereikt om de installatie van BROdeLuxe2 zo voor te bereiden dat de installatie en eerste
keer opstarten zo soepel mogelijk verloopt.

Aanbevelingen
1 - .NET Framework.
BROdeLuxe2 2.0 - 2.5 heeft als vereiste .NET Framework 4.0 nodig. BROdeLuxe2 2.5.3 - BROdeLuxe2 2.7.0.153
heeft als vereiste .NET Framework 4.6 nodig. BROdeLuxe2 2.7.0.155 en hoger heeft als vereiste .NET
Framework 4.7 nodig. Zorg dat het vereiste .NET Framework geïnstalleerd is. Is dat niet het geval, zal de
BROdeLuxe2 installer dat melden en de mogelijkheid bieden om het te installeren

2 – PDF Reader.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Help bestanden, wordt aanbevolen om Adobe Reader (of Pro)
te installeren voordat BROdeLuxe2 wordt geïnstalleerd en gestart. Andere PDF readers kunnen ook gebruikt
worden, alleen wordt het Help bestand dan altijd op pagina 1 geopend. Met Adobe Reader wordt het Help
bestand op de pagina waar het onderwerp over gaat geopend (afhankelijk van het scherm/menu waar Help
bestand wordt aangeroepen).

3. – Applicatie gekoppeld aan .wri bestanden
BROdeLuxe2 produceert tekst bestandjes (brouwkosten, boodschappenlijst, energieverbuik) met extensie .wri
. Koppel .wri bestanden aan de gewenste tekst editor (Notepad/Kladblok, WinWord, Word, Notepad++, ...) via
bestand eigenschappen (rechtermuis klik op .wri bestandsnaam in Windows Explorer, zie Figuur 1 waar .wri
bestanden met WordPad zijn geassiocieerd) om zodoende deze .wri bestanden te kunnen openen en lezen.

4 – Installatie lokatie
De installer zal voorstellen om BROdeLuxe2 te installeren in C:\BROdeLuxe2\. De gebruiker is uiteraard vrij om
andere installatie paden in te stellen. Echter, installeren in C:\Program Files\ heeft niet de voorkeur omdat de
BROUpdater (voor updaten van nieuwe BROdeLuxe2 versies) niet de juiste rechten heeft. Aan dit fenomeen
wordt gewerkt en is hopelijk bij een volgende versie opgelost.
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Figuur 1: .wri Properties/Eigenschappen
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