
voor Microsoft Office

Fryske 
staveringshifker

Installatiehandleiding

Handleiding 1 – downloaden van de installer

Ynstallaasje is hiel maklik! 

1. Open de onderstaande link. Hierna zal er een bestand worden gedownload.

 - https://fryslan.blob.core.windows.net/spelling/Fryske.Staveringshifker32.msi 

 - https://fryslan.blob.core.windows.net/spelling/Fryske.Staveringshifker64.msi

 Download de juiste versie door op één van de bovenstaande links te klikken.

 • De meeste thuisgebruikers hebben een 32-bits versie. 

 •  Wil je controleren welke variant van Windows je hebt? Klik dan op onderstaande 

link. Hier krijg je meer informatie hoe je er achter kunt komen. 

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/15056/windows-32-64-bit-faq

2a.  Met Internet Explorer opent de link een downloadmanager, klik hierna  

op “opslaan”.

2b.  Met Mozilla Firefox opent de link het onderstaande scherm, Klik hierna op  

“Save File”.

3.   Ga nu naar je map  4.  Als het bestand gedownload is dan zal het in het

 voor de downloads.   mapje ‘downloads’ verschijnen. Nu moet je deze

 Dit is meestal te  extensie instaleren door de onderstaande te 

 vinden aan de linkerkant.  dubbelklikken. 

 

  5.  Als onderstaand scherm verschijnt (dat is niet 

altijd het geval), klik dan op ‘More info’. 

6. Klik daarna op  7. Deze Wizard bestaat uit 5 stappen

 “Run anyway” om   De eerste stap is het accepteren van 

 een wizard uit te voeren.  de installatie van de Fryske Staveringshifker.

   

8.   De tweede stap is kiezen  

 wat voor installatietype je  

 wilt installeren. Hier kies je  

 de Standaard. 

  Mocht je dat willen dan is het 

 mogelijk om een aangepaste 

 installatie te kiezen, zonder  

 automatische updates. Dat  

 kan later eventueel alsnog 

 aangezet worden. 

 Klik voor een aangepaste  

 installatie op ‘aangepast’. 

9. Klik op ‘Installeren’ om  

 verder te gaan.

 10.   Nu zal de Staveringshifker geïnstalleerd 

worden. De status van de installatie kan 

gevolgd worden met de laadbalk die in de 

wizard is verschenen. 

11.  Klik op ‘Voltooien’ om het  

scherm te sluiten.

   In de handleiding ‘Taalinstellingen’ wordt 

beknopt uitgelegd hoe u na installatie  

het Fries als controletaal instelt in de  

verschillende Office programma’s.
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