Welke versie moet ik downloaden?
De meeste software is beschikbaar in drie verschillende versies, voor zowel 32-bits besturingssystemen als 64-bits besturingssystemen. Welke versie u moet downloaden en installeren, is afhankelijk
van uw besturingssysteem.
Behalve de software zelf, worden er ook stuurprogramma’s voor de hardware geïnstalleerd. De architectuur (32-bits of 64-bits) hiervan moet overeenkomen met die van uw besturingssysteem. Doordat er maar één stuurprogramma-architectuur per installatiepakket mag zijn, zijn er verschillende
installatiepakketten voor een 32-bits versie van Windows en een 64-bits versie van Windows, hoewel
ze allebei exact dezelfde software installeren.
Van de software is ook zowel een 32-bits versie als een 64-bits versie beschikbaar. Voor de meeste
gebruikers is de 32-bits versie voldoende. De 64-bits versie biedt geen extra voordelen ten opzichte
van de 32-bits versie.
Eén uitzondering is IVS-PowerPoint. Aangezien deze als invoegtoepassing in PowerPoint geïnstalleerd wordt, moet de architectuur van IVS-PowerPoint overeenkomen met die van Office. Installeer dus de 64-bits versie als u ook een 64-bits versie van Office hebt geïnstalleerd.

64-bits Windows, 32-bits applicatie
Dit is de aanbevolen versie voor de meeste gebruikers. De stuurprogramma’s in dit installatiepakket
zijn geschikt voor de 64-bits versie van Windows. Wanneer u een recente laptop hebt (vanaf 2015),
is de kans groot dat hierop een 64-bits versie van Windows is geïnstalleerd. De applicatie zelf is 32bits, net als alle voorgaande versies van de software.

64-bits Windows, 64-bits applicatie
Deze versie is voor geavanceerde gebruikers. De stuurprogramma’s zijn geschikt voor de 64-bits
versie van Windows en de applicatie zelf is ook 64-bits. Let op: de oude, blauwe keylock wordt
niet ondersteund in de 64-bits versie, aangezien daarvoor geen 64-bits stuurprogramma beschikbaar is. De nieuwe, zilveren keylock en de tijdelijke licentie worden wel ondersteund in deze
versie. Deze versie is niet van onze website te downloaden; hij is alleen op aanvraag beschikbaar.

32-bits Windows, 32-bits applicatie
Deze versie is bedoeld voor gebruikers die een oudere laptop hebben, waarop een 32-bits versie van
Windows is geïnstalleerd. De stuurprogramma’s in dit installatiepakket zijn 32-bits, en de applicatie
zelf is dat ook.

