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downloaden en installeren  

 
 

  

 
  

    

  



 

 

  

Voor u begint: 

Internet 

- Voor het downloaden en installeren is internet nodig. 

- Tijdens het gebruik van het programma is afhankelijk van de functies die u nodig heeft c.q. 

wenst te gebruiken is een internetverbinding nodig. 

Computer 

- Uw computer mag niet te oud zijn. Grofweg gezegd, is de computer niet ouder als 6 jaar, 

dan zou CSS goed moeten kunnen werken. 

- In technische termen:  

o Aanbevolen is een i5 of vergelijkbare processor.  

o Minimaal is een i3 of vergelijkbare processor.  

o Minimaal 2 GB RAM geheugen. 

o Minimaal 1GB harde schijf ruimte (op server/hoofdcomputer). 

o Minimaal 100 mb vrije ruimte op werkstations. 

o Geen low-budget videokaart! Ons programma is vrij kleurrijk. 

Besturingssysteem 

- Voor werkstations geldt: 

o Windows XP en Vista worden niet meer ondersteund. 

o Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 en de nieuwe Windows 10 worden wél 

ondersteund. 

- Op servers geldt:  

o Windows 2003 en Windows 2008 Standard (uit 2007) worden niet ondersteund. 

o Windows 2008R2 of hoger worden wél ondersteund. 

- Zowel Windows File server als Windows Terminal Server wordt ondersteund. 

- Het programma CSS is een Windows programma en kan niet op bijvoorbeeld een Apple 

computer geïnstalleerd worden.  

Beeld 

- U heeft de beste ervaring met CSS als u een FullHD monitor gebruikt (1920x1080 pixels) 

- Maar minimaal heeft u nodig: 1280 x 1024 (vaak vanaf 17 inch).  

- Sowieso geen ‘low-budget’ videokaart! Ons programma is vrij kleurrijk. 

Netwerk (in geval van multi-user)  

- Alleen bekabeld: Wij ondersteunen géén WiFi. 

- 1 gigabit bekabeld netwerk is aanbevolen. 

- 100 mbit bekabeld netwerk is minimaal gewenst. 

Onze support afdeling  

Is voor u beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00.  

Wij kunnen u ook helpen bij het installeren van de software.  



 

 

 

1 Downloaden van de software  

• Gebruik de Download Demo knop via de mail (zie vorige pagina’s) of gebruik de directe 

download link om de demosoftware te downloaden is:  

 

o Klik hier: http://help.garagesoftware.nl/css/setup.exe en voer het bestand uit: 

 

• Afhankelijk van uw internet browser krijgt u het volgende te zien. Volg het pijltje en klik op 

de knop om het gedownloade bestand “setup.exe” te openen:  Internet Explorer  

  

  

  
 

  Google  Chr ome :   

  Microsoft Edge ( W indows  1 0) :   

http://help.garagesoftware.nl/css/setup.exe


 

 

 

 

 

 

 

2 Installeren van de software  

• Na het downloaden van het bestand  voert u het uit.  

• Afhankelijk van uw Windows versie en instellingen krijgt u het volgende schermpje te 

zien. Klik hier op Ja (om het programma dus uit te voeren):   

  

• Zodra de installatie geopend is krijgt u eerst dit scherm te zien. Klik op Volgende.  

  

    



  

  

 

 

U krijgt nu de keuze op welke harde schijf / netwerkschijf u de demo software wenst te installeren.   

o Demo voor 1 gebruiker: Kies een Harde schijf t.b.v. een lokale single-user demo 

installatie. In dit voorbeeld C:\  

o Demo voor meerdere gebruikers: Kies een algemene Netwerk schijf indien u de 

demo op meerdere computers wenst te proberen. In dit voorbeeld Z:\  

  

• LET OP: Ziet u het volgende staan in de schijfkeuzelijst?  

   
Dan staat er op uw computer of netwerk al een versie van de CSS software.  

Zorg er dan voor dat u niet een bestaande installatie beschadigd! Bij twijfel, kies een andere 

schijf, of zoek uit wat de bestaande installatie inhoudt. Misschien heeft iemand anders al een 

demo geïnstalleerd.  

Uiteraard kunt u op dit punt voor advies onze helpdesk bellen op 088-5600070. 

 

  



  

  

 

 

Nadat u een schijf gekozen heeft en op Volgende heeft geklikt krijgt u  

• Een keuze om  

o een demo te installeren waarin FICTIEVE gegevens staan. 

o of u kunt een LEGE  database installeren.  

• Dit laatste kan handig zijn indien u direct wenst te beginnen met het vullen van uw gegevens. 

(indien u geen conversie vanuit huidige garagesoftware wenst)  

 

LET OP: indien u huidige garagesoftware heeft waaruit gegevens geconverteerd moeten worden, is 

de optie Lege database niet nodig. Alles wat u namelijk invoert in een lege of demo versie komt 

uiteindelijk na een (proef)conversie te vervallen!   

  

• In dit voorbeeld kiezen we voor een database gevuld met Fictieve gegevens.  

• Maak uw keuze en klik op Volgende  

• U krijgt u de volgende keuze: wel of geen snelkoppeling op uw bureaublad, laat dit vinkje aan 

staan. En klik op Volgende.  

  



  

  

 

 

o U krijgt een laatste bevestigingsscherm waarin staat waar u de software op gaat installeren. Klopt 

deze locatie? Klik dan op Installeren.  

  

 

• De software zal nu worden geïnstalleerd, dit kan enkele minuten duren.  

  

  



  

  

 

• Na de installatie start het programma CSS eenmaal automatisch op, volg de instructies op het 

scherm.  

  
  

• De software zal na wat bestandsonderhoud, vragen om uw serienummer en licentie-sleutel.  

 Deze heeft u ontvangen per mail. Of vraag ze op bij onze helpdesk. 

 

• Neem de gegevens vanuit de website over naar de software.   

  << Voorbeeld informatie!! 

 

• Indien u de gegevens niet identiek overneemt (uit de email) krijgt u de volgende melding:  

  

  



  

  

 

 

• Indien u de gegevens correct heeft ingevoerd krijgt u de volgende melding:  

   

 

 Klik op OK om uw bedrijfsgegevens in te voeren.  

 Vul de gegevens in het rode kader in.  

 De gegevens in het groene kader zijn optioneel. Tenzij u deze gegevens wenst mee te printen 

op een factuur.  

  

  

• Na het invullen van de bedrijfsgegevens klikt u op Opslaan  

  



  

  

 

 

• Het programma zal u nu vragen om een inlognaam en wachtwoord te kiezen.  

• Dit kunt u zoals het voorbeeld doen: gebruikersnaam demo en wachtwoord demo   

  

• Klik op OK om verder te gaan.  Het programma kan hierna automatisch afsluiten. U kunt dan 

de snelkoppeling op het bureaublad gebruiken om het weer op te starten.  

  

  



  

  

 

 

• CSS wordt standaard geopend op de agenda:  

  

TIP!! Druk nu eens op uw toetsenbord op de [F1] toets, aldaar vindt u allerlei documenten, 

instructie en andere informatie. Tevens vindt u rechtsboven de SUPPORT knop. Bel de helpdesk 

en klik op die knop om snel geholpen te worden (afhankelijk van een eventuele wachttijd).  

 

  



  

  

 

 

• De CSS (Prikklok) betreft het urenverantwoording programma / klokmachine.  

• Na het starten van de prikklok is het af te afsluiten door op de klok rechtsboven 6 seconden 

lang een muisklik vast te houden:  

  


