
Werk op Windows altijd met Google Chrome
Installeer altijd de laatste versie van Google Chrome. je 
vindt die op: www.google.nl

Als je Java de eerste keer hebt gedownload krijg je dit veld. 
Vink het veldje aan en klik op ‘Run’.

Download en installeer altijd de laatste versie 
van Java. 
Je vindt die op: www.java.com.
Volg de instructies op de Java site op.
NB. als je een 64-bits computer hebt, download en instal-
leer dan zowel de 64-bits als de 32-bits versie van Java.
Stel ‘Direct connection’ in in het Java Control Panel:
ga via Configuratiescherm > Java.
Klik op de ‘Network Setting...’ knop.
Kies ‘Direct connection’ en klik op ‘OK’.

De eerste keer...
...kost het enige tijd de java-code, de plaatjes, geluiden en 
de soundbank te laden. Wacht rustig af.

Scherminstelling
minimaal: 1024 x 768

1. Als je geen muzieksignaal hoort 
na ± 5 minuten

Je hoort het melodietje na 5 minuten nog niet en er komt 
geen keuzevenster met de spellen… dan kun je eerst nog 
eens een geforceerde refresh/reload doen door de toets
combinatie SHIFTtoets + F5toets (een functietoets) 
tegelijkertijd in te drukken. 
Soms gaat er bij het laden iets mis. 
Dat kan veel oor zaken hebben bijvoorbeeld een hapering in 
de netwerk verbinding. SHIFT + F5 kan dat goed oplossen.

Geef je browser en je programma weer de tijd...

Het programma start altijd tweemaal op. 
Je ziet ondertussen allerlei kleurvlakken. 
Dit is om een bug in Java te omzeilen.

Pop-ups in Google Chrome toestaan 
om je rapport te kunnen printen
Ga in je Google Chrome browser naar chrome://settings/
contentExceptions#popups
kopieer en plak deze link in de adresbalk van Chrome
Je typt ‘www.muziekabcd.nl’ in en kiest ‘Toestaan’ daarna
typ je ‘muziekabcd.nl’ in en kiest ‘Toestaan’
Nu kan de print-rapport-knop zijn werk doen.

Problemen: 
leeg zowel de cache van Google Chrome als van Java.

Leeg de cache van Chrome:
www.java.com

De cache van Java legen:
www.java.com

Als het inloggen niet lukt op Windows 


