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Vereiste update voor Snap Core First-licenties voor 
Windows: Beknopte handleiding 
 
In november 2020 wordt de Snap Core First-software verwijderd uit de Windows Store. Om ervoor te zorgen dat u 
regelmatig updates voor uw software blijft ontvangen, vragen we u om uw huidige versie van Snap te migreren. Deze 
handleiding begeleidt u door het migratieproces als u momenteel een Snap voor Windows-gebruiker bent.  
 

Voordat u met het migratieproces begint, moet u rekening houden met het volgende: 

• Dit proces moet worden voltooid door personen die Snap Core First voor Windows en speciale Tobii Dynavox-
apparaten gebruiken. De iOS-versie van Snap blijft beschikbaar in de app store. 

• Deze update is vereist voor alle paginasets van de Snap-software: Core First, Aphasia, Text, Core First Scanning 
of paginasets die vanaf nul zijn opgebouwd. 

• Deze oproep tot actie hoeft niet meteen plaats te vinden, maar u blijft het waarschuwingspictogram in de 
bovenste balk zien totdat de actie is voltooid. 

• Door de Snap-versie bij te werken, kunt u de meest bijgewerkte versie van de Windows Snap-app behouden. 
• De functionaliteit van de software wordt niet beïnvloed zolang het waarschuwingspictogram zichtbaar is. U kunt 

de software blijven gebruiken om te communiceren totdat u klaar bent om het migratieproces uit te voeren. 
• We raden aan het migratieproces uit te voeren wanneer de spreker gedurende een bepaalde tijd geen spraak 

gebruikt (zoals wanneer hij of zij slaapt, tv kijkt, een pauze neemt, enz.). De tijd om het migratieproces te 
voltooien kan variëren, afhankelijk van het aantal gebruikers, de opgeslagen bestanden en de aanpassingen van 
de software. 
 

 
1. Open de Snap Core First-software. 

 
 
Gebruikers zien de onderstaande melding en 
een waarschuwingspictogram in de bovenste 
balk. * 
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*Problemen oplossen: Ik zie de bovenstaande melding niet. Probeer een van de volgende handelingen uit te voeren: 

a. Probeer de software volledig af te sluiten en Snap Core First opnieuw te starten. 
b. Open Snap Core First en selecteer het pictogram Bewerken, het tabblad Systeem en vervolgens Info. Als er een update 

beschikbaar is, selecteert u Meer informatie en vervolgens Nu bijwerken.  
c. Probeer Snap Core First bij te werken via de Microsoft Store.  Open de Store, selecteer het pictogram Downloaden en 

bijwerken en selecteer vervolgens de update om Snap Core First bij te werken als dit een optie is. 
d. Wanneer deze is bijgewerkt, keert u terug naar de Snap Core First-software en volgt u de resterende stappen. 

 

2. Selecteer het waarschuwingspictogram als u 
klaar bent. 

 

 

 

 

 
3. Selecteer Back-up maken en downloaden. 

 
De software maakt vervolgens een back-up van 
uw bestanden, converteert deze naar de 
bijgewerkte niet-store-versie en start Snap 
opnieuw. Alle pagina's en aanpassingen zijn 
beschikbaar en klaar voor gebruik. 
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4. Selecteer het pictogram Bewerken. 

 

 

 

 
 
Het pop-upvenster Activeringscode wordt 
weergegeven. Dit pop-upvenster bevestigt dat 
uw aangekochte functies zijn gemigreerd en 
geeft uw fysieke licentiecode weer. Er is geen 
actie vereist. 
 

5. Selecteer Gereed. 
 
Opmerking: U kunt uw licentie-/activeringscode altijd 
vinden door Bewerken > Systeem > Opslaan te 
selecteren. U hebt deze alleen nodig als u de 
software opnieuw wilt installeren.  

 

 

 

 
De eerste software-update na het 
migratieproces moet handmatig worden 
uitgevoerd. Om de software handmatig bij te 
werken, ziet u het onderstaande pop-upvenster 
wanneer u de bewerkingsmodus opent. 
 

6. Selecteer Nu bijwerken als de tijd het toelaat 
en volg de instructies om de software bij te 
werken. 

 
Of 
 

Selecteer Annuleren om later bij te werken. 
 
Opmerking: Selecteer Bewerken > Systeem > Info 
om updates te zoeken 
 

Na deze eerste update worden updates 
automatisch uitgevoerd als u de software 
regelmatig afsluit. Als u de software niet 
regelmatig afsluit, wordt hetzelfde pop-
upvenster weergegeven en moet u de software 
handmatig bijwerken.  
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