
Geen Windows server?

Ga naar 

http://www.aladdin.com/support/hasp/enduser.asp om een 

‘HASP Device Driver’ voor uw besturingssysteem te 

downloaden.

U bent hierbij wel genoodzaakt een client installatie uit te 

voeren, Sprint draait alleen op een Windows 

besturingssyteem

* optionele stap

Bij eventuele opstartproblemen

Is het handig een client op de server te installeren 

Om te controleren of de licentie manager goed werkt

Zonder beveiligings-software ertussen (firewall)

Plaats de 

Sprint 

cd-rom in de 

pc.

Tijdens installatie wordt u 

gevraagd of u de licentie 

manager wilt installeren 

als een service of als een 

programma.

Op een server systeem 

heeft de service de 

voorkeur, maar beide 

opties werken naar 

behoren met Sprint.

Annuleer de installatiewizard

Maak de inhoud 

van de cd-rom zichtbaar

via de Windows Verkenner

Start de client installatie

op de server

» Plaats cd-rom in het systeem

» Als de installatiewizard niet start

voer setup.exe uit vanaf de cd-rom

Ziet u de foutmelding 

‘HASP not found’ 

Open poort 475 van 

de Firewall op uw client 

en op de server

Sprint start; maar er is geen geluid 

of de melding lhsp01.dll not found:

Controleer of het geluid naar behoren functioneert, 

zo ja; installeer de stemmen opnieuw

» Plaats cd-rom

» annuleer de installatie wizard

» Maak de inhoud van de cd 

zichtbaar via verkenner

» Open de map PCMMRSV2

» Open de map Dun

» Voer het bestand setup.exe uit om 

alleen de stemmen te herinstalleren

Sprint start niet op de server:

Voeg ‘Sprint.exe’ toe aan de lijst van

vertrouwde toepassingen in uw firewall

Troubleshooter

Open de map ‘Server’ en 

vervolgens de map 

‘License Manager’

Voer lmsetup.exe uit op 

de serverHet is mogelijk om een server versie 

op te zetten en op de werkstations 

een cliënt versie te installeren, dit is 

wat bewerkelijker voor de installatie 

maar heeft als voordeel dat Sprint 

sneller start, het netwerk minder 

belast wordt en de werkbalk in 

Word inzetbaar is.

Start de client installatie

op een client systeem

» Plaats cd-rom in het systeem

» Als de installatiewizard niet start

» Voer setup.exe uit vanaf de cd-rom

Plaats de USB stick, 

Windows detecteert 

de stick automatisch 

en installeert de 

bijbehorende drivers 

op de server.

Sprint kan nu al als volledige server 

versie opgezet worden, Door de map 

C:\Program Files\ Sprint Nederlands

beschikbaar te maken op het netwerk 

als een netwerk-share en de cliënt hier 

toegang toe te geven. 

Heeft als voordeel dat de installatie 

eenvoudig opgezet is, nadeel is 

echter dat de werkbalk in Word niet 

geïnstalleerd wordt en dus op de 

cliënt machines niet inzetbaar is.

Start Sprint en 

probeer een stuk tekst 

voor te laten lezen

Installatie voltooid

Server 

installatie
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