
  

Handleiding Meststoffenrekenprogramma  
 

Zelf de voeding berekenen waar uw gewas behoefte aan heeft. Dat is mogelijk met ons 

Meststoffenrekenprogramma. Met dit gebruiksvriendelijke programma berekent u zelf op 

eenvoudige wijze de samenstelling van uw meststoffen. U kunt hiermee recepten voor 

zowel vaste als vloeibare meststoffen uitrekenen. Zo krijgt uw gewas precies de nutriënten 

die het nodig heeft.  

U kunt het programma met behulp van deze handleiding op uw computer installeren. U 

heeft na installatie wel een toegangscode nodig. Bel ons (0186-578888) tijdens 

kantooruren voor deze code en u kunt daarna direct aan de slag! U kunt de code ook 

aanvragen via de aanmeldknop op onze website.  

  

Om het Meststoffenrekenprogramma te installeren heeft u beheerrechten nodig op uw 

computer. Indien u deze niet heeft, wordt u verzocht contact op te nemen met uw eigen 

ICT- beheerder om het Meststoffenrekenprogramma te installeren.  

  

In de volgende hoofdstukken wordt stap voor stap aangegeven hoe het 
Meststoffenrekenprogramma geïnstalleerd moet worden.  
   

1. Maak een back-up van een bestaande versie  

Indien u al een versie geïnstalleerd heeft van het Meststoffenrekenprogramma, wordt sterk 

aangeraden om de volgende stappen te nemen om de huidige versie terug te kunnen zetten indien er 

zich een probleem voordoet met de installatie.  

  

1. Sluit alle openstaande programma’s af.  

2. Maak een kopie van de folder  
%LOCALAPPDATA%\VirtualStore\Program Files(x86)\VanIperen\MeststoffenProgrammaADS\ADSData  

Als deze folder niet bestaat (deze folder bestaat niet in alle windows versies) dan 
kunt u deze stap overslaan.  

3. Maak een kopie van de folder 

‘%ProgramFiles(x86)%\VanIperen\MeststoffenProgrammaADS’, indien u de 

installatie in het verleden in op een andere locatie hebt uitgevoerd, maakt u dan 

van de door u specifiek opgegeven locatie.  

4. Zorg in alle gevallen dat de kopieën van deze folders goed bewaard blijven. 

 

 

 

  

  

http://www.iperen.com/nl-NL/Diensten/Aanbod.aspx


  

2. Downloaden en installeren van het Meststoffenrekenprogramma  

Het Meststoffenrekenprogramma wordt door Van Iperen beschikbaar gesteld op de website. Hier is 

het mogelijk om het installatiebestand uit te voeren. Neem hiervoor de volgende stappen:  

1. Ga naar de webpagina met het Meststoffenrekenprogramma.  

2. Klik met uw linkermuisknop op het icoon voor het Meststoffenrekenprogramma.  

3. Kies in uw internetbrowser voor het laten uitvoeren van het installatiebestand voor 

het Meststoffenrekenprogramma.  

4. Het installatieprogramma voor het Meststoffenrekenprogramma start op met het 

onderstaande venster. Klik op volgende om de installatie te beginnen. 

  
5. In de volgende stap wordt aangeraden om de installatiemap op de standaardlocatie 

te houden om in de toekomst een back-up en updategemakkelijk en probleemloos 

te houden. Klik daarom op volgende:  

  
6. Het is mogelijk om een snelkoppeling te maken. Als u geen snelkoppeling wilt, kunt 

u dit in het onderstaande scherm aangeven. Klik op volgende om de installatie 

voort te zetten.  
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7. Het Meststoffenrekenprogramma is nu geïnstalleerd. U kunt het 

installatieprogramma afsluiten en gebruik maken van het 

Meststoffenrekenprogramma.  

  
  

  

3. Registratie  

Het Meststoffenrekenprogramma is nu geïnstalleerd en kan opgestart worden. Maar 
alvorens u gebruik kunt maken van het Meststoffenrekenprogramma, dient u het 
programma te registreren bij Van Iperen. Als uw versie van het  
Meststoffenrekenprogramma nog niet is geactiveerd, krijgt u bij het opstarten de volgende 
melding:  

  
  

Als u op “OK” klikt, krijgt u het registratievenster te zien. Hierin verzoeken wij u uw 
gegevens in te vullen.   

  
  



  

Om een registratiecode te ontvangen kunt u ons bellen (0186-578888) tijdens 
kantooruren. U kunt de code ook aanvragen via de aanmeldknop op onze website.   
   
4. Controle  

Na de registratie moet alleen nog gecontroleerd worden of alle gegevens correct zijn 
overgenomen vanuit vorige versies. Volg hiervoor de volgende stappen:  
1. Start het programma op.   

2. Controleer of de in de vorige versie beschikbare schema’s van de gewassen 

aanwezig zijn in de nieuwe versie van het Meststoffenrekenprogramma.  

Als de schema’s aanwezig zijn en geopend en gewijzigd kunnen worden, hoeft er verder 
niets te gebeuren. De installatie is succesvol verlopen.  
     

5. Mogelijke problemen:  

Het kan voorkomen dat er maar 1 gewas aanwezig is in het Meststoffenrekenprogramma 
met de naam Gerbera. Dit kan komen door Windowsrechten die niet goed staan of door 
databestanden die op een andere plaats weggeschreven worden dan verwacht.  
Om dit op te lossen verzoeken wij u met ons te bellen en te vragen naar IT Support (0186-
578888).   
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