Downloaden & installeren
BankingTools
Cashflow v4.2

Bespaar geld en spaar het milieu!
Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm.
Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie ‘meerdere pagina’s per vel’ of ‘afdrukken
als boekje’.
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1

Installatie
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u met Cashflow aan de slag kunt. Uitgelegd wordt
hoe u kunt downloaden, installeren, Cashflow kunt kopen en activeren.

1.1

Downloaden, gratis proberen
U kunt Cashflow downloaden via www.BankingTools.nl. Navigeer op de website naar de
downloadsectie. In dit scherm voert u uw naam en huidige emailadres in. Dit is alleen
van belang voor de BankingTools administratie en biedt u de mogelijkheid in te loggen op
een persoonlijke pagina, waar u onder andere vragen kunt stellen aan de helpdesk. Het
downloaden van het installatiebestand is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.
Nadat u uw naam en emailadres heeft ingevuld en u akkoord gaat met de
downloadvoorwaarden(te lezen door op de link te klikken), vinkt u het vakje aan en klikt
u op de knop [Probeer nu!]. De Setup van Cashflow wordt hierna gedownload. Sla het
bestand op uw Computer op, om het daarna te openen, of u klikt op uitvoeren(run),
waarna de installatie vanzelf gestart wordt.

Cashflow downloaden
1. Klik bovenaan op
[gratis proberen]
2. Voer uw naam en emailadres in
3. Accepteer de voorwaarden
4. Klik op [Probeer nu!]

1.2

Installeren
Na het starten van het setupbestand volgt een wizard die u door de installatie begeleidt.
Tijdens deze installatie wordt u gevraagd de licentievoorwaarden te accepteren. Nadat u
deze gelezen heeft en hiermee akkoord gaat, selecteert u het bovenste rondje en klikt u
op [Volgende]. Bij de schermen die hierop volgen kunt u telkens op [Volgende] klikken.
Het is aan te raden de standaard locatie waarop Cashflow geïnstalleerd wordt niet te
wijzigen. Als Cashflow succesvol is geïnstalleerd, klikt u uiteindelijk op [Voltooien].
Cashflow kunt u vervolgens openen met de snelkoppeling op het bureaublad of in het
startmenu van Windows.
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Cashflow installeren
1. Start de installatie
2. Klik op [Volgende]
3. Accepteer de
voorwaarden
4. Klik op [Volgende]
5. Klik op
[Installeren]
6. Klik op [voltooien]

1.3

Evalueren
Cashflow kunt u vrijblijvend voor 21 dagen gratis proberen. Na het opstarten van
Cashflow kiest u voor Nibud Cashflow Manager. In het volgende scherm klikt u op [Gratis
evalueren], waarna Cashflow zal opstarten in de evaluatiemodus. Hierin worden alle
transacties binnen een bepaalde periode van ongeveer een jaar getoond. Na de periode
van 21 dagen start Cashflow wel gewoon op, maar dan kunt u geen transacties meer
importeren.
Cashflow evalueren
1. Start Cashflow op
2. Kies voor Manager
3. Klik op [Gratis evalueren]
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1.4

Verlengen
Als uw evaluatieperiode verlopen is, dan kunt u deze nog met 7 dagen verlengen.
Nadat u Manager heeft opgestart, klikt u op [Verlengen]. Voer uw e-mailadres in en klik
op [Verlengen]. U ontvangt dan de melding dat u een extra verlenging heeft gekregen en
klik op [Ok]. Klik vervolgens op [Gratis evalueren] om verder te gaan met het evalueren
van Cashflow.
Evaluatieperiode
verlengen
1. Klik op [Verlengen]
2. Voer uw
e-mailadres in
3. Klik op [Verlengen]
4. Klik op [Ok]
5. Klik op
[Gratis evalueren]

1.5

Kopen
Als Cashflow Manager u bevalt en u deze wilt kopen, dan kunt u dat doen op
www.BankingTools.nl. Op de website navigeert u naar de sectie [Shop] en klikt u bij
Cashflow Manager op [Koop nu!] om het te bestellen. In het scherm dat volgt kunt u zien
dat er automatisch een servicecontract is toegevoegd. Hiermee bent u verzekerd van alle
toekomstige updates van Cashflow, zodat u altijd aansluiting vindt op de juiste
bankformaten van uw bank en de wijzigingen van besturingssystemen. Uiteraard vallen
uitbreidingen met nieuwe functies van Cashflow ook tot deze service.
Om het
-

product te bestellen, klikt u op [bestellen]en doorloopt u vervolgens de stappen
[2. Gegevens invullen]
[3. Betalen]
[4. Bevestigen]
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Cashflow kopen
1. Klik bovenaan op [Shop]
2. Controleer de inhoud
3. Klik op [Bestellen]
4. Volg de stappen en kies
uiteindelijk voor
[4. Bevestigen]

1.6

Activeren
Nadat uw bestelling verwerkt is, kunt u Cashflow definitief activeren. Hiervoor start u
Cashflow op en kiest u voor Cashflow Manager. In het scherm dat volgt klikt u deze keer
op de knop [Activeren]. In het volgende scherm voert u uw emailadres in waarmee u
Cashflow heeft besteld. Cashflow haalt vervolgens uw definitieve registratiecode op en
het wordt automatisch geactiveerd. Als u Cashflow in het vervolg opstart, dan zal het
geactiveerd zijn.
Het is slechts mogelijk Cashflow Manager op één PC, met één
registratiecode te gebruiken. U kunt Cashflow-Manager natuurlijk ook op een
andere PC installeren, maar u moet hiervoor een extra licentie van het product
kopen en registreren.
Cashflow activeren
1. Start Cashflow op
2. Kies Manager
3. Klik op [Activeren]
4. Voer uw emailadres in
5. Klik 2 maal op
[Volgende]
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1.7

Handmatig activeren
Als het activeren door middel van uw e-mailadres niet heeft gewerkt, dan kunt u het ook
handmatig doen. Nadat het automatisch activeren is mislukt, klikt u in het volgende
scherm op [Handmatig] en voert u uw definitieve registratiecode in. Uw definitieve
registratiecode heeft u ontvangen via e-mail (nadat de betaling van de bestelling
verwerkt is). Klik op [Volgende].
Als uw registratiecode gevonden is in het systeem, dan wordt Cashflow Manager alsnog
geactiveerd.
Handmatig activeren
1. Klik op Handmatig.
2. Voer uw definitieve
registratiecode in
3. Klik op [Volgende]
4. Klik op [Ok]
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