Handleiding Praktijkbegeleiding App uitgeverij Smit
Om de screenshots (de afbeeldingen) in deze handleiding beter te kunnen zien is het raadzaam om in te
zoomen.

Voor de installatie
Het installeren van de applicatie is eenvoudig
door u zelf uit te voeren. Voordat u de
applicaties gaat downloaden dient u de
volgende instellingen op uw Android tablet aan
te passen:
Ga naar “applicaties” (zie rode pijl)

Ga naar “instellingen” (zie rode pijl)
Afhankelijk van uw Android versie kan het icoon
anders zijn.

Onder Instellingen kiest u Applicaties (rode pijl
1.). Vink hier de optie Onbekende bronnen aan
(rode pijl 2.).

Download & installatie
u kunt nu de applicatie gaan downloaden. Klik de link
aan die op de website staat, of ga direct naar de url via:

http://dl.rijschoolservice.nl/apps/pb.apk
Zodra het bestand klaar is met downloaden kunt u het
programma installeren (zie screenshot). Als u de stappen
“voor de installatie” correct hebt uitgevoerd zal de
installatie zonder problemen verlopen.
Mocht dit niet het geval zijn dan zult u alsnog deze
stappen moeten doorlopen. u kunt dan het installatie
bestand later starten, deze staat opgeslagen op de schijf
(SD-kaart) van uw tablet
Het installatiebestand wordt opgeslagen in de folder
Download op uw Android tablet. u komt daar via Mijn
bestanden en vervolgens naar de folder Download te
gaan. Hier vindt u het bestand pb.apk. Wanneer u op dit
bestand klikt begint de installatie.

Registratie
De applicatie dient online geregistreerd te worden. Zodra
de applicatie geïnstalleerd is en opgestart wordt, krijgt u
een invoerveld te zien. Op dit eerste invoerveld kiest u
New user.
LET OP! Dit hoeft u alleen maar te doen bij de 1e
installatie.
In het volgende scherm zijn drie invoervelden zichtbaar.
Voornaam, achternaam en e-mailadres. Hier voert u uw
naam in en gebruikt u het e-mailadres. Vervolgens kiest u
Register.
In het beeld verschijnt uw democode. Deze democode
ontvangt u tevens op het opgegeven e-mailadres.

Het registratieproces is voltooid en u komt nu weer uit in
het beginscherm. Vul uw e-mailadres in en kies Login. De
applicatie geeft nu de melding Downloading content. De
video's en afbeeldingen worden nu gedownload vanaf onze
server. Dit neemt ca. twintig minuten in beslag.
Na het downloaden van de content kunt u de applicatie
opstarten. De geheel vrijblijvende demoperiode gaat ook
meteen van start en u heeft nu 7 dagen om de applicatie
uit te proberen. Na 7 dagen stopt de demoperiode
automatisch en werkt de applicatie niet meer.

Let op: Internetverbinding is vereist bij het registreren en het opstarten van de applicatie. Wanneer u de applicatie
afsluit en/of uw tablet uitschakelt, dient u bij het opstarten van de applicatie opnieuw in te loggen. Bij het inloggen is
een internetverbinding vereist! u kunt daarna uw tablet op standby zetten zonder dat daarbij de applicatie afgesloten
wordt.

updaten & Troubleshooting
Wanneer u de applicatie wilt updaten of wanneer u
problemen hebt met het afspelen van sommige
video’s. Dan is het noodzakelijk om de download
(zie de stappen bij registratie) opnieuw te doen.
Eerst moeten de oude download bestanden
verwijderd worden.
Ga naar “applicaties” (zie rode pijl)

Ga naar “instellingen” (zie rode pijl)

Eenmaal bij instellingen gaat u naar het onderdeel
applicaties (rode pijl links). In de rechterkolom ziet
u dan een lijst met alle applicaties, zoek de
applicatie praktijkbegeleiding op in deze kolom
(rechter rode pijl).
Klik op het groene icoon van praktijkbegeleiding.

u kunt nu op de knop “gegevens wissen” klikken
(rode pijl 1.). Nu worden alle afbeeldingen en video
uit de applicatie gewist. Klik op verwijderen (rode
pijl 2.) om de oude app te deinstalleren.
Blader nu weer terug in de handleiding tot u bij de
stappen uit het onderdeel “Download & installatie”
uitkomt. Voer deze stappen uit.
LET OP! u hoeft bij het opnieuw inloggen GEEN
nieuwe gebruiker aan te maken, u kunt gewoon uw
bestaande account/e-mail adres gebruiken.

Hulp nodig?
Om u beter van dienst te zijn kunnen we op afstand
uw tablet bedienen met de app TeamViewer
Quicksupport.
Zorg dat u een internet verbinding hebt.
Ga naar “applicaties” (rode pijl)

Start de Play Store app. (rode pijl)

In de Play Store typt u in het zoekveld “TeamViewer”
Kies uit de resultaten “TeamViewer Quicksupport”

Installeer “TeamViewer Quicksupport”
“TeamViewer for Remote Controll” is de verkeerde.

Installeer de applicatie.

Na het installeren start u de applicatie.
Ga naar “applicaties”

Zoek de app: “TeamViewer Quicksupport” op en
start deze. (zie rode pijl)

Wanneer: “TeamViewer Quicksupport” opgestart is
krijgt u een code te zien (rode pijl).
Als u SMIT Rijschoolservice belt geeft u deze code
door en dan kunnen wij op afstand de installatie
voor u doen.
Tel: 040-2047556

Minimale systeemeisen
Android 3.1 of hoger
8 GB vrije ruimte
1 Ghz processor
1 GB RAM geheugen
WiFi (voor de registratie en voor het opstarten)
Om de praktijkbegeleiding app te kunnen gebruiken hebt u een krachtige tablet nodig. Wij raden daarom aan minimaal
een Samsung Galaxy Tab 10.1 (GT-P7500) tablet, vergelijkbaar of beter.

Aanschaf
Indien u interesse heeft in onze praktijkbegeleiding app en u wilt deze blijven gebruiken, neem dan contact op met
onze medewerkers en vergeet niet de naam van uw verkeersschool en uw democode te vermelden.
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