
INSTALLATIE INSTRUCTIES RECIPET 
UPDATE 

  
1. surf naar de Recipet website (www.recipet.be)  

2. selecteer de rubriek “updates” op de homepagina van de Recipet website  

3. onderaan op de pagina “updates” vindt u de meest recente Recipet update die u kan 
downloaden  

4. klik op de link “klik hier om te downloaden” (let er op dat u de update downloadt)  

5. selecteer Opslaan (niet: uitvoeren)  

6. selecteer Bureaublad als locatie (klik op het icoontje Bureaublad aan de linkerkant 
van het dialoogvenster)  

7. nadat het downloaden is voltooid gaat u naar uw Windows Bureaublad (u mag uw 
internet browser afsluiten). U ziet een nieuw icoontje “Recipet_xxxupdate.zip”  (waar 
xxx. staat voor het versienr)  

8. klik dit icoontje aan met de Rechter muisknop, en selecteer Winzip > extract to here 
Indien u deze optie niet terugvindt in het popupmenu, dient u een evaluatieversie te 
installeren vanop de Winzip website (www.winzip.com)   

9. klik op de knop ”use evaluation version” (of I Agree)  

10. op uw Bureaublad verschijnt nu een geel mapje “Recipetx.x.x” (waar x.x.x. staat voor 
het versienr).  

11. dubbelklik dit mapje om de inhoud ervan weer te geven  

12. dubbelklik het bestand “setup.exe” dat zich in dit mapje bevindt (icoontje van een 
computer) en volg verdere instructies op het scherm. De update wordt nu 
geïnstalleerd.   

13. nadat de installatie van de update voltooid is, ziet u op uw bureaublad een nieuwe 
snelkoppeling naar het programma Recipet (icoontje van een dierenartsenkruis). De 
naam van deze snelkoppeling is Recipet x.x.x  (waar x.x.x. staat voor het versienr)  

14. dubbelklik deze snelkoppeling om Recipet op te starten. Oude snelkoppelingen op uw 
Bureaublad zullen door Recipet zelf verwijderd worden de eerste keer dat u uw 
nieuwe update opstart.   

Mocht u tijdens de installatieprocedure de melding krijgen dat een bepaald bestand niet kan 
geregistreerd worden, kies dan gewoon Continue (of OK).  Het kan bijvoorbeeld gaan om het 
bestand ‘wininet.dll’ of “sccrun.dll” dat zich reeds op uw computer bevindt.   

Bij problemen of vragen, bel Recipet support tussen 9u30 – 17u30 op het nr.    

  014-50.61.01 

http://www.recipet.be
http://www.winzip.com

