
Installatie uitleg van de update van DK7  
 
 

U kunt uw versie van DesignaKnit updaten via http://www.designaknit.nl . 
 
 

 
Figuur 1 

1. Als u de muis aanwijzer boven DK7 update plaatst, kun u zien wat de laatste versie van 
DesignaKnit 7 is. Klik met de linker muis knop op DK7 update en het installatieproces 
start. U ziet nu het volgende venster:- 



 
Figuur 2 

2. Als u DesignaKnit 7 op deze computer geïnstalleerd hebt, kunt u op Uitvoeren drukken; 
als DesignaKnit 7 op een andere computer staat, moet u op Opslaan drukken en het 
opgeslagen programma op de andere computer uitvoeren. Als DK7 op deze computer 
staat, kunt u ook voor Opslaan kiezen. Zo hebt u altijd dezelfde manier van werken. Druk 
nu op Opslaan. In het geval dat u de DK7 update op een ander computer gaat installeren, 
is het raadzaam om dk7update.exe op te slaan op een USB stick, of andere media die de 
andere computer kan lezen. 

 
 

 
Figuur 3 

3. Zoals u hierboven kunt zien heb ik op de computer, waarop mijn browser draait, een map, 
die downloads heet. Druk op Opslaan. 

 



 
Figuur 4 

4. Bovenstaand venster is om de voortgang van de download te laten zien. Als de download 
voltooid is, ziet u:-  

 

 
Figuur 5 

5. Als u de DesignaKnit 7 update op deze computer installeert, kun u op Uitvoeren drukken. 
Als u op een andere computer wilt installeren, druk dan op Sluiten, neem de media mee 
naar de andere computer en start dk7update.exe. U ziet nu een van de twee volgende 
vensters:- (fig.6) 

 

 
Figuur 6  

6. Of…, Zie figuur 7 hierna. 



 

 
Figuur 7 

 
7. In het eerste geval heeft Windows de digitale handtekening, die dk7update.exe wel 

degelijk heeft, niet herkend (bewijs dat de digitale handtekening er wel is kunt u in het 
tweede venster zien). Welke van de twee vensters u ook ziet, druk op Uitvoeren. 

 
 

 
Figuur 8 

 
8. Er verschijnen nu een aantal vensters die met het opstarten van het installatieprogramma 

te maken hebben en waar u niets hoeft te doen. Het installatieprogramma zelf is in het 
Engels, maar daar hebt u weinig tot geen last van, omdat de installatie erg 
vanzelfsprekend is. 

 



 
Figuur 9 

 
9. Uiteindelijk zult u bovenstaand venster zien. 
 
 

 
Figuur 10 

 
10. Druk op Next en u ziet:- 
 



 
Figuur 11 

11. User Name en/of Organization zijn al ingevuld met de gegevens, die u opgaf, toen u 
Windows installeerde. Hier hoeft u dus niets te doen. Druk op Next en u ziet dat er twee 
onderdelen kunnen worden gekozen:- 

 

 
Figuur 12 

12. Program Update (programma componenten die niet taal afhankelijk zijn) en Language 
Pack (de taal bestanden voor een bepaalde taal). 



 
Figuur 133 

 
13. Selecteer eerst de programma versie (Standard, of Professional) van DesignaKnit 7, die u 

hebt, door op het rode kruis langs uw versie te klikken. Door op de bovenste van de drie 
opties te klikken, wordt uw versie geselecteerd. De tweede optie werkt in dit geval 
overigens hetzelfde als de eerste. 
 

 
Figuur 144 



14. In de afbeelding hierboven kunt u zien dat ik Professional geselecteerd heb en ook op 
Language Pack het geklikt. (Dit laatste heb ik gedaan om de tekst in Feature Description 
zichtbaar te maken). 

 Selecteer nu het Language Pack door op het rode kruis naast Dutch te klikken. 
 

      
Figuur 15 

15 

15. Door op de bovenste van de drie opties te klikken, wordt het Nederlandse Language Pack 
geselecteerd. 

 

 
Figuur 16 



16. Als u DesignaKnit 7 in een andere map hebt geïnstalleerd dan C:\DK7, dan kunt u door op 
Change te drukken, de map selecteren waar u DK7 hebt geïnstalleerd. Na het selecteren 
van Program Update en Language Pack kunnen we verder gaan door op Next te drukken. 

 

 
Figuur 17 

 
17. Als u bovenstaand venster ziet, is DesignaKnit 7 niet geïnstalleerd in de map die u hebt 

aangegeven. U kunt de geselecteerde map zien op de vorige afbeelding Install to (bij ’t 
pijltje, figuur 17). 

 
Nu zijn we klaar voor het echte werkt. Als u bovenstaande melding niet hebt gehad, ziet u:- 
 

 

 
Figuur 18 

 
18. Druk op Anyone who… om verder te gaan. Het installatieprogramma gaat nu aan het 

werk en u ziet:- 
 

 



 
Figuur 19 

 
19. Op bovenstaand venster wordt de voortgang van de installatie getoond.  
 

 
Figuur 20 

20. U krijgt nu een laatste kans om alsnog de installatie te stoppen. Windows zal u vragen, of 
u het ermee eens bent, dat het installatieprogramma uw harde schijf verandert. Druk op Ja 
als u door wilt gaan; druk op Nee als u liever wilt stoppen. Als u op Nee drukt, wordt de 
update NIET geïnstalleerd. 

 



 
Figuur 21 

 
21. Nu is de update geïnstalleerd als u op Ja had gedrukt bij stap 20. Druk nu op Finish om 

het installatieprogramma af te sluiten. 


