NovaStudio Gratis installeren
Om NovaStudio Gratis te installeren dienen we eerst een aantal stappen te doorlopen.
Onderstaand een lijst van de stappen die u dient te doorlopen.
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pagina 3
pagina 6
pagina 7
pagina 9
pagina 13
pagina 16
pagina 18
pagina 23

In deze handleiding doorlopen we al bovenstaande stappen. Lees deze handleiding
aandachtig door en volg de stappen.
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Stap 1: NovaStudio Demo verwijderen
Voordat u NovaStudio Gratis kan installeren dient u eerst de NovaStudio Demo te
verwijderen. In deze stap leggen we u uit hoe u dit doet.
Ga naar het configuratiescherm in uw computerinstellingen. Wanneer u dit heeft geopend
ziet u een lijst met links waarmee u de instellingen van uw computer kan aanpassen. Zie
hiervoor ook onderstaande afbeelding

Kies in bovenstaande afbeelding onder het kopje ‘Programma’s’ voor ‘Een programma
verwijderen’. Wanneer u dit heeft geopend ziet u onderstaand scherm voor u.
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In dit scherm zoekt u de ‘novastudio demo’ en klikt u deze aan, Zie punt A op bovenstaande
afbeelding. Wanneer u deze heeft aangeklikt heeft u de mogelijkheid om linksboven in de
balk de optie ‘verwijderen/wijzigen’ te selecteren. Zie ook punt B op bovenstaande
afbeelding. Klik hierop.
Nu zal de ‘NovaStudio Demo Setup’ openen, een korte wizard waarbij u toestemming geeft
om de demo van uw computer te verwijderen. Druk in dit scherm op ‘deinstalleren’ zoals
aangegeven bij onderstaande afbeelding.

Wanneer deze de-installatie voltooid is wordt er aangegeven ‘NovaStudio Demo succesvol
gede-installeerd’. U kan nu onderaan op ‘verlaten’ klikken en de demo is gede-installeerd.
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Wanneer u bovenstaande de-installatie voltooid heeft dient u ook het mapje
‘novastudio’ nog weg te gooien uit uw c-schijf.
Hiervoor opent u ‘Deze Computer’ (of ‘Deze PC’), en kiest u voor ‘Windows (C:)’, in de lijst die
zich nu opent kiest u voor ‘Program Files (86x)’, staat deze er bij u niet bij? Dan kiest u voor
‘Program Files’. Zie hiervoor ook onderstaande afbeelding.

Nadat u ‘Program Files (86x)’ of ‘Program Files’ geopend heeft, zoekt u in deze lijst naar
‘novastudio’. Wanneer u dit mapje heeft gevonden gooit u deze in zijn geheel weg door op
delete (op uw toetsenbord) te drukken.
Wanneer u deze stappen heeft voltooid dan is de demo in zijn geheel verwijderd en kan u
NovaStudio Gratis installeren.
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Stap 2: Downloaden NovaStudio Gratis
Om NovaStudio Gratis te downloaden klikt u op de link in het mailtje wat u heeft ontvangen
met daarin de downloadlink en uw licentienummer. Wanneer u op deze link klikt (of deze
kopieert naar de adresbalk van uw internetbrowser), zal de download automatisch beginnen.
Dit ziet u onderaan uw internetbrowser in het ‘downloads-scherm’. Het downloadscherm ziet
er als volgt uit:

Wanneer de download klaar is, zal u het NovaStudio icoontje zien (blauwe N). NovaStudio
staat nu in uw ‘Downloads map’ op uw computer. Wanneer u op het pijltje rechts drukt (Punt
A in onderstaande afbeelding), heeft u de mogelijkheid om de download te ‘openen’ of
‘weergeven in map’. Kies hier voor de optie ‘openen’ (Punt B in onderstaande afbeelding).

Let op: Het is mogelijk dat u een melding krijgt in de vorm van een blauw scherm (zie
onderstaande afbeelding). Dit is omdat u NovaStudio Gratis voor het eerst op uw pc wil
installeren. We gaan hieronder in twee tussenstapjes uitleggen hoe u ervoor kan
zorgen dat u NovaStudio Gratis tóch kan installeren.
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Stap 3.1: NovaStudio installeren

Wanneer u de melding krijgt ‘Uw PC wordt beschermd’ in de vorm van het blauwe scherm,
heeft u alleen de mogelijkheid ‘niet uitvoeren’. Wanneer u echter onderaan de tekst op ‘meer
informatie’ klikt, zal er een tweede knop tevoorschijn komen met ‘Toch uitvoeren’, zie
onderstaande afbeelding.

Als u klikt op ‘Toch uitvoeren’ zal de NovaStudio installatie wizard geopend worden.
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De NovaStudio Setup is nu geopend, zoals bovenstaand scherm. Lees de eerste stap van de
Setup door en druk vervolgens op ‘Verder’.
In de volgende stap wordt u gevraagd om een ‘doelmap’ te selecteren. Een doelmap is de
map waar NovaStudio in geïnstalleerd wordt. Automatisch zal hier de C-schijf voor gepakt
worden, zoals in onderstaande afbeelding (punt A). Dit is de juiste map, u hoeft hier dus niets
meer aan te veranderen en kan op ‘installeren’ klikken (punt B in onderstaande afbeelding).

NovaStudio is nu geïnstalleerd. Nu opent automatisch de MySQL Connector/ODBC setup
wizard.
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Stap 3.2: MySQL Connector/ODBC setup wizard
Aansluitend op de installatie van NovaStudio opent de MySQL Connector/ODBC Setup
wizard, zie onderstaande afbeelding.

We dienen eerst door deze wizard heen te lopen voordat we XAMPP gaan installeren. Klik op
bovenstaand scherm op ‘Next’. Onderstaand scherm, genaamd ‘License Agreement’ opent
zich nu. In dit scherm dient u het bolletje voor ‘I accept the terms in the license agreement’
aan te vinken, voordat u op ‘next’ kan drukken onderaan het scherm. Let op: Lees eerst de
tekst door voordat u hiermee akkoord gaat.
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Wanneer u in bovenstaand scherm op ‘next’ heeft gedrukt zal onderstaand scherm zich
openen, waarin u wordt gevraagd hoe u de MySQL Connector wilt installeren. In dit scherm
staat standaard het bolletje voor ‘Typical’ aangevinkt, dit kan u zo laten staan. Zie ook
onderstaand scherm. Wanneer u dit heeft gedaan klikt u op ‘next’.
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Krijgt u niet dit scherm, maar een scherm met de opties ‘Modify’, ‘Repair’ en ‘Delete’? Dan
dient u ‘Modify’ te kiezen, zoals te zien in onderstaande afbeelding.

Nu is de MySQL Connector klaar om geïnstalleerd te worden, in onderstaand scherm hoeft u
niets meer te doen, maar kiest u voor ‘next’.
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Vervolgens opent zich het laatste scherm, wanneer de wizard klaar is met installeren. In dit
scherm klikt u op ‘Finish’. De Setup Wizard wordt nu afgesloten.

Let op: Open NovaStudio nog niet, we gaan eerst XAMPP installeren.
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Stap 4.1: Lokale MySQL Server (XAMPP) installeren
Alle data die binnen NovaStudio wordt opgeslagen in een MySQL Database. Om de MySQL
Server te koppelen aan NovaStudio dient u deze handleiding aandachtig en stap voor stap te
doorlopen.
Let op: De oplossing die wij in deze handleiding bieden is uitsluitend bedoeld voor
salonhouders die met één Windows computer werken.

Let op: Voordat u aan de slag kan met deze handleiding dient u eerst het gratis
(externe) softwarepakket genaamd ‘XAMPP’ te downloaden.

Ga naar www.novastudio.nl en ga in het menu met uw muis op ‘support’ staan, er zal nu een
drop-down menu verschijnen waar u de optie ‘Downloads’ ziet (Punt A in onderstaande
afbeelding). Klik hierop. Ga in de Download pagina vervolgens naar beneden tot u het kopje
‘Diverse software’ ziet zoals in onderstaande pagina. U kiest hier vervolgens voor ‘XAMPP
Server’ (Punt B in onderstaande afbeelding).

De ‘xampp-win32-1.7.4-VC6-installer’ zal automatisch beginnen met downloaden onderin de
downloadbalk van uw webbrowser. Wanneer de download klaar is ziet dit eruit als
onderstaande afbeelding. Wanneer u op het pijltje klikt (zie punt A in onderstaande
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afbeelding) opent er een drop-down menu, waarin u de optie ‘openen’ (Punt B in
onderstaande afbeelding) kan selecteren.

Wanneer u deze opent zal de Setup wizard automatisch openen. In het eerste (welkomst-)
scherm hoeven we nog niets te doen, u kunt hier gewoon op ‘next’ klikken.
Op het tweede scherm dienen we (net zoals bij de installatie van NovaStudio) een doelmap
te selecteren. Deze staat automatisch op C:/xampp, zoals aangegeven op onderstaande
afbeelding. Wij raden u aan om dit zo te laten staan. Vervolgens klikt u onderaan het scherm
op ‘next’.
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In het derde scherm dient u de XAMPP-opties aan te geven. Wij raden u aan om alle vakjes
aan te vinken, zie ook onderstaande afbeelding. Vervolgens klikken we op ‘install’ onderaan
het scherm en de installatie zal beginnen.

Tijdens het installatieproces wordt er een statusbalk weergeven die langzaam groen wordt. U
kan op deze statusbalk precies zien wat er geïnstalleerd wordt en wat de voortgang van de
installatie is.

Het installatieproces kan enkele minuten in beslag nemen, wacht dit rustig af tot u de
melding krijgt dat het installatieproces voltooid is.

Wanneer het installatieproces voltooid is kan u onderaan het scherm op ‘Finish’ klikken. U
krijgt nu een pop-up scherm met de vraag of u het Control panel op wilt starten. Klik bij deze
vraag op ‘Ja’. Het XAMPP-control panel wordt nu gestart (dit kan even duren).
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Stap 4.2: XAMPP Control Panel opstarten
Nadat het XAMPP Control Panel is opgestart, gaan we de server voor MySQL handmatig
starten. Dit dient u alleen de eerste keer handmatig te doen.
Om NovaStudio met uw lokale MySQL server te laten communiceren, klikt u achter MySQL
op ‘start’. De MySQL server zal nu worden opgestart nadat er een poortnummer is
aangemaakt voor deze service onder Windows, dit gebeurd automatisch. Als de MySQL
Server succesvol wordt opgestart zal dit worden weergegeven in de vorm van een groen
kader. Tevens kan u het opstartproces ook in het tekstveld onderaan het scherm volgen.
Zie ook het rode kader in de onderstaande afbeelding.

Nadat u de MySQL server heeft opgestart, doet u hetzelfde met de ‘Apache server’. Klik
achter ‘Apache’ op start. Zie hiervoor ook bovenstaande afbeelding. Nadat beide diensten
zijn opgestart dienen we nog een instelling aan te passen.
In deze instructie hebben we de server handmatig opgestart, de bedoeling is echter dat in
het vervolg de server automatisch start zodra u Windows heeft opgestart. Doet u dit niet, dan
dient u iedere keer als u NovaStudio wilt gebruiken de servers handmatig op te starten.
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Om dit in te stellen klikt u op bovenaan het scherm op ‘Service’ (punt A in onderstaande
afbeelding). Er opent nu een pop-up scherm genaamd ‘Service Settings’. Achter de zin ‘Run
XAMPP Control Panel as a Service’ klikt u het hokje aan, er verschijnt nu een vinkje in het
hokje (punt B in onderstaande afbeelding). Vervolgens klikt u onder ‘Start these Modules’ de
hokjes ‘Apache’ (punt C in onderstaande afbeelding) en ‘MySQL’ (punt D in onderstaande
afbeelding) aan. De rest van de instellingen kan u laten staan zoals ze automatisch worden
ingevuld. Heeft u alle vinkjes aangezet? Klik dan onderaan het scherm op ‘OK’.
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Stap 5: NovaStudio database script instellen
De gegevens die u in NovaStudio zet, worden opgeslagen in een database. Deze database
gaan we met behulp van de applicatie ‘phpMyAdmin’ installeren op de MySQL Server die we
met behulp van deze instructie hebben geïnstalleerd. Om de phpMyAdmin database
interface op te starten opent u uw webbrowser en vult u in de adresbalk ‘localhost’ in en
drukt u aansluitend op enter. Zie in onderstaande afbeelding punt A.

Nu zal de webpagina ‘XAMPP for Windows’ worden geopend. In het linker menu vindt u een
aantal links, klik in dit menu op ‘phpMyAdmin’ (punt B in bovenstaande afbeelding).

18

Alvorens u het NovaStudio script kunt uitvoeren, dient u een MySQL database aan te maken.
Om een nieuwe database aan te maken klikt u in de interface op ‘databases’. Zie
onderstaande afbeelding.

Nu zal onderstaande pagina worden geladen waarin u een nieuwe database gaat aanmaken
op de XAMPP MySQL server.
In het veld (zoals op onderstaande afbeelding aangegeven) kunt u de naam van de database
invullen, wij adviseren u om de naam ‘novastudio’ te gebruiken, zodat u deze database ten
allen tijden kunt terugvinden. Tevens adviseren wij u om geen karakters zoals #,*%@& etc. en
geen spaties te gebruiken. Dit kan later problemen opleveren binnen NovaStudio.

Let op: Wij adviseren u om geen karakters zoals #,*%@& etc. en geen spaties te
gebruiken. Dit kan later problemen opleveren binnen NovaStudio.
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Nadat u de naam van de database heeft ingevuld, klikt u onder het tekstveld waar u de
database naam heeft ingevuld op ‘aanmaken’. Uw nieuwe database verschijnt nu aan de
linkerkant in de lijst met databases. Zie ook onderstaande afbeelding

Na het aanmaken van de nieuwe database dienen we de tabellen en velden aan te maken.
Hiervoor gaan we het MySQL script gebruiken dat u bij het downloaden van NovaStudio
heeft ontvangen. U vindt dit script in de folder waar u NovaStudio heeft geïnstalleerd.
Standaard is dit de folder
C:\Program Files\novastudio\Database Script
of
C:\Program Files(86x)\novastudio\Database Script

Let op: klik eerst in de linker rij met databasenamen op de database die u zojuist heeft
aangemaakt. Doet u dit niet? Dan is er kans dat u in een andere database dit script
importeert.
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De bestandsnaam van het NovaStudio script is ‘novastudio.sql’. Zodra u dit bestand
gevonden heeft gaan we dit inlezen en uitvoeren met behulp van phpMyAdmin. Om te
beginnen klikt u in de interface op de link ‘importeer’ (Punt A in onderstaande afbeelding).

Vervolgens zal bovenstaand scherm worden weergegeven. In dit scherm gaan we het
NovaStudio script (novastudio.sql) uploaden naar de database. Hiervoor klikt u op de knop
‘Bestand kiezen’ (punt B in bovenstaande afbeelding). Nadat u hierop heeft geklikt kan u het
bestand ‘novastudio.sql’ zoeken en selecteren.
Nadat u dit bestand heeft geselecteerd controleert u of alle instellingen juist staan. De
instellingen op uw scherm dienen overeen te komen met onderstaande afbeelding. Mocht er
iets niet overeenkomen dan kan u dit aanpassen. Staat alles juist? Dan klikt u rechts onderaan
in het scherm op ‘starten’.

21

Controleer altijd of u de juiste database geselecteerd heeft zoals eerder beschreven. Dit
doet u door in het linker rijtje de database aan te klikken die u eerder heeft
aangemaakt.
Als het importeer proces voltooid is zal dit worden aangeven met een groen vinkje en de
tekst ‘Het importeren is geslaagd, (aantal) query’s uitgevoerd. (novastudio.sql)’
U bent nu klaar met het aanmaken van de database op uw lokale MySQL server, alle
benodigde tabellen en velden voor NovaStudio zijn aangemaakt. We gaan nu door met het
opstarten van NovaStudio en het uitvoeren van de configuratie wizard.

Tijdens het uitvoeren van de NovaStudio configuratie wizard wordt u gevraagd een
aantal gegevens van de database server in te vullen. U heeft hiervoor onderstaande
gegevens nodig:


Server/ IP = 127.0.0.1
OF
Server/IP = localhost



Poort = 3306



Gebruiker = root



Wachtwoord = (geen wachtwoord nodig bij gebruiker ‘root’)



Database = (de naam die u zelf voor de database heeft gekozen)
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Stap 6: NovaStudio configuratie wizard
We zijn aangekomen bij de laatste stap voordat u gebruik kan gaan maken van NovaStudio
Gratis.
Start NovaStudio (voor de eerste keer) op. Dit doet u door naar start – alle programma’s –
novastudio te gaan. De NovaStudio configuratie wizard zal nu automatisch starten.
Wanneer de wizard is opgestart krijgt u onderstaand scherm te zien. In deze stap dient u aan
te geven of er standaardwaardes in de database moeten worden aangemaakt. U dient hier
‘JA’ te selecteren. Druk nu onderaan het scherm op ‘volgende’.
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In het volgende scherm dient u de gegevens in te voeren om een verbinding op te kunnen
zetten naar de database waarin uw gegevens worden opgeslagen, zie onderstaande
afbeelding. Deze database heeft u net aangemaakt. De gegevens die u dient in te vullen
staan onder de afbeelding in een rood vierkant omschreven. Druk na het invullen van de
gegevens op ‘volgende’.



Server/ IP = 127.0.0.1
OF
Server/IP = localhost



Poort = 3306



Gebruiker = root



Wachtwoord = (geen wachtwoord nodig bij gebruiker ‘root’)



Database = (de naam die u zelf voor de database heeft gekozen)
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In onderstaand scherm dient u uw licentienummer in te vullen. Deze heeft u van ons
ontvangen per e-mail samen met de NovaStudio Gratis downloadlink. Het is belangrijk dat u
dit licentienummer juist overneemt, anders kan NovaStudio Gratis niet voor u geactiveerd
worden.

Druk hierna op ‘volgende’. NovaStudio biedt u de mogelijkheid om bij het inplannen van een
afspraak een e-mailbevestiging naar de klant te verzenden. Als u van deze optie gebruik wilt
maken dient u in deze stap uw accountgegevens van het gewenste e-mailadres in te vullen.

Beschikt u op dit moment niet over deze gegevens? Dan kan u deze stap ook overslaan
door op onderstaand scherm het hokje ‘deze optie wil ik later configureren’ aan te
vinken. Klik vervolgens op volgende.
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Omdat NovaStudio gebruik maakt van een SMTP-verbinding om deze optie te bieden, maakt
de software gebruik van uw internetprovider U dient hier dus de accountgegevens van uw
provider in te vullen (zoals Vodafone Thuis, Ziggo, KPN, Tele2 etc.) en geen diensten (zoals
Google mail, Yahoo etc.). Heeft u alle gegevens ingevuld? Dan kan u een testbericht
verzenden door rechts in het scherm op de knop ‘test verzenden’ te klikken. Is deze
aangekomen? Klik dan onderaan het scherm op ‘volgende’. Krijgt u geen testbericht of een
foutmelding? Controleer dan de ingevulde accountgegevens.

Vaak wijkt het adres dat u zakelijk gebruikt af van het e-mailadres dat u van uw
provider heeft ontvangen Als er in NovaStudio een afspraakbevestiging wordt
verzonden zal als afzender uw zakelijk e-mailadres vermeld worden.
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In het volgende scherm dient u aan te geven in welk ‘filiaal’ de computer zich bevindt.
NovaStudio dient op elke computer waar u dit op draait gekoppeld te worden aan een filiaal.
We gaan in onderstaand scherm dus een nieuw filiaal aanmaken.

Vink het hokje ‘ik wil een nieuw filiaal toevoegen’ aan. Alle velden die daaronder staan
worden nu beschikbaar. Vul deze vier velden in. Achter het veld ‘Plaats’ staat een knopje
waarbij u een nieuwe plaatsnaam kan ingeven.
Heeft u alle gegevens ingevuld? Klik dan onderaan het scherm op ‘volgende’.
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In NovaStudio krijgt elke gebruiker/medewerker zijn eigen account. Hierdoor is het mogelijk
om elke gebruiker te voorzien van bepaalde rechten. U kan dus aangeven wat een gebruiker
wel of juist niet mag binnen NovaStudio. Voordat u kan starten met NovaStudio dient er
minimaal 1 gebruiker in het systeem aanwezig te zijn. U kan deze in onderstaand scherm
aanmaken. Om toegang te krijgen tot de invoervelden dient u het hokje ‘ik maak gebruik van
de bestaande gebruikers in het systeem’ uit te vinken. Heeft u alle gegevens correct
ingevuld? Klik dan onderaan het scherm op ‘volgende’.
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U bent nu aangekomen bij de laatste stap van de NovaStudio configuratie wizard Om alle
gegevens te verwerken dient u in onderstaand scherm op de knop ‘opslaan’ te klikken. Nadat
u de melding krijgt dat alle gegevens correct zijn opgeslagen dient u de NovaStudio
Configuratie wizard te sluiten.
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U bent nu klaar met het configureren van NovaStudio Gratis, u kan NovaStudio nu opnieuw
opstarten en gaan gebruiken!
Heeft u een vraag over de installatie of over NovaStudio? Dan verzoeken wij u om via
www.novastudio.nl/support-ticket een ticket in te dienen.

Bedankt voor het downloaden van NovaStudio! We wensen u veel gebruiksgemak van onze
salonsoftware.
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