
Installeren Dataentryprogramma
Fondsenbeheer Waterbouw B.V.

1. Installatie op de betreffende PC moet worden uitgevoerd met volledige rechten van
Beheerder / Administrator, anders kan de installatie niet (volledig) worden uitgevoerd!

2. Ga naar de Website https://wgportal.sfwaterbouw.nl/wg/wg/wg.publish.html

Vóórdat het programma zelf kan worden geïnstalleerd moeten mogelijk eerst de producten
“.NET”  en “MSHtml” worden geïnstalleerd op uw computer.

3. Als “.NET” nog niet op uw computer staat, moet de keuze  “.Net Framework 2.0” worden
uitgevoerd, anders is dit product reeds geïnstalleerd en is de keuze niet te gebruiken.

4. Als “MSHtml” nog niet op uw computer staat, moet de keuze “MSHtml Setup” worden
uitgevoerd, anders is dit product reeds geïnstalleerd en is de keuze niet te gebruiken.

5. Tenslotte selecteert u de keuze “Start” om het Dataentryprogramma zelf te installeren. Na
de installatie kunt u het programma direct gebruiken, zie verder de gebruikershandleiding.

6. Als de installatie niet lukt moeten mogelijk de Firewall en Anti-Virus tijdelijk worden
uitgeschakeld. Na de installatie kunnen beide weer worden ingeschakeld.

Documentatie

Op www.sfwaterbouw.nl staat op de pagina Werkgevers / Universele Invoermodule ook alle
overige documentatie:
1) Gebruikershandleiding;
2) Conversiehandleiding voor als u de gegevens van de oude versie van het

Dataentryprogramma wilt gebruiken in de nieuwe versie;
3) Autorisatieformulier, zie hieronder bij “Autorisatie”.



Autorisatie

1) Aanmelden
Vóórdat iemand het programma kan gebruiken moet u voor die persoon via een
Autorisatieformulier bij SFWaterbouw toegang tot het programma aanvragen.

2) Afmelden
Ook het intrekken van die autorisatie gaat via dit formulier  Vergeet dit niet!
Personen kunnen anders gebruik blijven maken van het programma, ook als zij bijvoorbeeld
ergens anders zijn gaan werken.

Opmerkingen

- Overzichten worden aangeboden in PDF-formaat en zijn te bekijken via bijvoorbeeld Acrobat
Reader. Als dat nog niet op uw computer staat kunt u het (gratis) product installeren vanaf
de volgende website: http://www.adobe.com/nl/

- Niet meer van toepassing:
1) Update van het dataentryprogramma, aangezien u met de internetversie van het

programma altijd met de meest actuele versie werkt;
2) Downloaden van de Premiepercentages en daarna importeren in het programma, omdat

de premiepercentages door SFWaterbouw worden geactualiseerd.

-/-


