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1 Voorafgaande vereisten
Vooraleer de ‘Application Form Generator’ software te installeren dient u Java Runtime te
installeren. De geïnstalleerde versie moet 1.5 of hoger zijn.

1.1 Java Runtime
•

U kan Java Runtime downloaden van de Oracle website: http://www.oracle.com
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•

U klikt op de tab downloads en komt op de volgende pagina:
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•

Daar klikt u op Java Runtime Environment (JRE) onder Java.
U komt dan op het volgende scherm:

•

En u klikt op Gratis Java-download (Rode Knop)
Het volgende scherm opent zich:

•

U klikt dan op ‘Ga akkoord met de licentiebepalingen en start de gratis download’ en
volgt de installatie instructies.
Hiermee installeert u de laatste versie van Java Runtime Environment.
Dit is op 14/02/2012 (JRE) versie 6 Update 30. Aangezien hier steeds de laatste versie
staat, neemt u de laatste versie.
Versie 6 wordt door uw machine geïnterpreteerd als versie 1.6 indien u de versie van
de software die uw machine gebruikt nakijkt. (zie hieronder)
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1.2 Nakijken of de correcte versie gebruikt wordt
Indien u een upgrade van Java Runtime Environment uitgevoerd hebt dient u na te kijken of
de nieuwe versie (1.5 of hoger) wel effectief gebruikt wordt. Dit doet u als volgt.
•

U klikt op Start en u kiest Run … :

•

Indien ‘Run … ’ niet zichtbaar is, klikt u met de rechter
muisknop op Start en kiest u voor ‘Properties’
(Eigenschappen)

•

Vervolgens drukt u op de knop ‘Customize’ ( ….. ) en vinkt u ‘Run command’ aan.
Hierna drukt u twee keer op de ‘OK’ knop.

•

Nu is ‘Run … ’ terug te vinden in het Start menu.
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•

U typt ‘cmd’ en klikt op OK.

•

In het commandoscherm typt u: ‘java –version’ en u klikt op enter.

Het systeem geeft u de java versie die aktief is.
In dit voorbeeld is dit 1.6.0_21-rev-b08. Dit is gelijk aan 1.6 of hoger en is correct.
In Windows 7 kan het zijn dat java door het systeem niet automatisch gevonden wordt.
U moet dan naar de plaats gaan waar java geïnstalleerd is en daar het commando
intypen. Standaard wordt java geïnstalleerd op :
C:\Windows\SysWOW64
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Indien uw versie niet 1.5 of hoger is, moet u de systeeminstellingen nakijken.
•

Hiervoor klikt u op ‘Start’ en klikt u met de rechter muisknop op ‘Computer’ en kiest
u voor ‘Properties’ (Eigenschappen)

•

Vervolgens klikt u op ‘Advanced system settings’
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•

U klikt op ‘Environment Variables … ‘.

•

U dient de "JAVA_HOME" variabele aan te maken of up te daten met de correcte weg
naar de laatste geïnstalleerde versie.
In de variabele “Path” dient u alle wegen naar een andere JRE weg te nemen.

De volgende weg moet in de variabele “Path” toegevoegd worden:
%JAVA_HOME%\bin

•

Herhaal 1.2 Nakijken of de correcte versie gebruikt wordt.
Open een nieuw venster “cmd” en kijk of de correcte versie van Java gebruikt wordt.
Heropstarten is dus niet nodig.
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2 Installatie Application Form Generator
2.1 Installatie van een eerste versie
Om de software van de Application Form Generator te installeren dient u de executable file
‘ApplicationFormGeneratorInstaller.exe’ te downloaden van de website van de FOD VVVL.
www.biocide.be op de pagina Toelatingsaanvraag.
U kan deze executable file eerst lokaal op slaan en nadien de software installeren door te
dubbel klikken op deze file of u kan de executable file rechtstreeks installeren vanuit de
website door er op de dubbel klikken.
Ga naar: www.biocide.be

Klik vervolgens op Toelatingsaanvraag (HTML).
Op deze pagina vindt u de laatste uitleg over het elektronische dossier en in de helft van de
pagina vind u de software om de Application Form Generator te installeren. U vindt daar ook
deze installatie instructies en de gebruikers handleiding voor de Application Form Generator.
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Indien Java niet automatisch gevonden wordt door het systeem (zie 1.2 Nakijken of de
correcte versie van java gebruikt wordt) dan moet u na de installatie het bestand run.bat
aanpassen.
Ga daarvoor naar de folder waar u de Application Form Generator geïnstalleerd hebt.
Standaar is dat C:\ApplicationFormGenerator.
Daar vindt u het bestand run.bat:

Rechter muisklik op het bestand: Open bestand met notepad :

Wijzig de regel en voeg voor het java commando het pad toe waar het systeem java kan
vinden:
Default staat java op:
C:\Windows\SysWOW64
De regel van het bestand run.bat moet dus veranderen van :
java -jar ApplicationFormGenerator.jar
in:
C:\Windows\SysWOW64\java -jar ApplicationFormGenerator.jar
Indien java op uw computer op een andere plaats geïnstalleerd is, moet u uiteraard een ander
pad opgeven.

2.2 Installatie van een nieuwe versie van de Application Form
Generator
Indien u de Application Form Generator reeds geïnstalleerd heeft en een hogere versie moet
installeren volgt u dezelfde procedure als voor een eerste installatie.
De nieuwe versie overschrijft de vorige. Al uw bestaande dossiers die zich bevinden in de
folder waar u de Application Form Generator installeert blijven behouden.
Voor de installatie van een nieuwe versie hoeft u de vorige versie niet te ‘deïnstalleren’ via
‘uninstall’ van de applicatie.
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Indien u toch eerst de vorige versie wil deïnstalleren moet u eerst uw bestaande dossiers naar
een andere folder verplaatsen indien u die wenst te behouden.
Veronderstel dat u de vorige versie van de Application Form Generator op de C schijf
geïnstalleerd hebt en dat er 2 dossiers bewaard zijn:

U kopieert de volledige folder ‘B82 Biocide XXX’ en ‘B82 Biocide YYY’ naar een tijdelijke
folder, zodat er geen dossiers meer onder de folder ‘Application Form Generator’ staan en
enkel de bestanden die horen bij de software van de Application Form Generator:

12/13

U kan dan dubbel klikken op de uninstall.exe:

Dit zal de volledige folder ‘Application Form Generator’ verwijderen.
Nadien installeert u de nieuwe versie op dezelfde manier als de vorige versie.
U kan dan uw dossiers terug onder de folder ‘Application Form Generator’ plaatsen.
De dossiers die aangemaakt zijn in een vorige versie kunnen nog steeds gelezen worden in de
nieuwe versie.
Opgelet: een dossier dat aangemaakt is in een vorige versie wordt niet omgezet naar de
nieuwe versie. U moet daarvoor een nieuw dossier aanmaken in de nieuwste versie.
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