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Korte instructie voor de installatie  
Afzonderlijke werkplek inrichten

Deze korte instructie laat u zien hoe u uw software  

seca analytics 115 samen met de seca 360° wireless  

meetapparaten snel en eenvoudig in bedrijf kunt nemen.  

Hiervoor zijn slechts 4 stappen nodig:  

  

1. Software installeren P. 3-5 

 

2. Licentie voor één computer vrijschakelen  P. 6-8 

 

3. Dialoogtaal wijzigen P. 9-10  

 

4. Draadloze configuratie P. 11-14  

 

Instructie voor het uitvoeren van metingen, voor het evalueren  

van onderzoeksresultaten, voor het netwerkbedrijf en User-  

beheer en voor alle verdere functies van de software vindt  

u in de uitvoerige gebruikersdocumentatie bestaande uit  

het administratorhandboek en de Gebruiksaanwijzing op de dvd. Ook 

naar deze documenten wijst deze korte instructie u de weg. Voor de 

 installatie heeft u administratorrechten op uw pc nodig.
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1. Software installeren 

Stap 1
dvd invoeren. Aanwijzing: Wanneer de dvd niet automatisch start,  

lijst van de dvd in Windows Explorer openen en dubbelklikken op „Setup“.

1

3

2



 4  •  Software installeren

Stap 2
Volg de aanwijzingen op het beeldscherm

1
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Verschijnt automatisch na de nieuwe start:

2 3

2 3

seca 115 netwerk: IP-adres + port van de server in het seca 115 netwerk invoeren,  
zie administratorhandboek

Afzonderlijke werkplek:



 6  •  Licentie voor één computer vrijschakelen

Stap 2
Installatiecode (zie licentiesticker op de binnenkant van de dvd-hoes)  
invoeren en registratiecode genereren

Verschijnt na
1. programmastart automatisch:

Stap 1
seca software starten

2. Licentie voor één computer vrijschakelen
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Stap 3
Gegenereerde registratiecode op de seca website invoeren  
om de activeringscode te krijgen

Software registreren onder: http:\\register.seca.com



 8  •  Licentie voor één computer vrijschakelen

Stap 4
Activeringscode per e-mail ontvangen, invoeren en licentieverlening afronden

Klaar!
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Stap 1
seca software starten

3. Dialoogtaal wijzigen

 
Wachtwoord: admin

 
Gebruiker: admin

admin

xxxxx

1



Stap 2
Dialoogvenster „Settings“ oproepen

 10  •  Dialoogtaal wijzigen

2

1
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4. Draadloze configuratie 
Korte instructie 

De configuratie van een draadloos netwerk is de snelste manier om een datatransmissie tussen 

seca 360° wireless-apparaten in te richten. Tip:Voor een snellere datatransmissie adviseren wij 

u de mBCA via ethernet aan de pc aan te sluiten. Informatie hierover vindt u in de administrator-

handboeken van de software en de mBCA.

Stap 2
seca software starten

Stap 1
USB-draadloze adapter seca 456 aansluiten en computer starten

  
LED ➭ rood = ok

Power on

Power off!



2

1

admin

xxxxx

 12  •  Draadloze configuratie

Stap 3
Dialoogvenster „draadloze configuratie“ oproepen

 
Wachtwoord: admin

 
Gebruiker: admin



Draadloze configuratie  •  13

Stap 4
Draadloze kanalen zoeken (automatisch) en aanmelding van het apparaat starten

1

3

 
Beep = ok

2. Wachten tot de kanalen  
worden weergegeven.

Power on



 14  •  Draadloze configuratie

Stap 5
Aangemelde apparaten opslaan en draadloze configuratie afronden

Klaar!

4

2

3. Wachten tot de aangemelde apparaten   
met serienummers worden weergegeven.

1. Wachten tot de ingeschakelde   
apparaten worden weergegeven.
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Gebruikersdocumentatie oproepen

1

2
2

• Gebruikers beheren

• Nog meer draadloze groepen opbouwen  

• pc-netwerk opbouwen

• RS232-apparaatconfiguratie

• printer voor mbca selecteren

• ....

seca analytics 115
Administratorhandboek

seca 115
Administrator 's manual

seca analytics 115
Gebruiksaanwijzing

• seca patiëntendossiers beheren

• Metingen uitvoeren

• Onderzoeksresultaten evalueren

• Onderzoeksrapporten afdrukken

• seca patiëntendossier aan seca mBCA sturen

• ....

seca 115
Gebruikersaanwijzing 

voor artsen en 
medisch personeel



seca gmbh & co. kg

Hammer Steindamm 9 – 25 

22089 Hamburg • Duitsland

Telefoon +49 40 20 00 00 0

Fax +49 40 20 00 00 50

technicalservice.de@seca.com

Alle contactgegevens onder www.seca.com

Medische  
meetsystemen en weegschalen 
sinds 1840

seca handelt wereldwijd met hoofdvestiging in Duitsland
en vestigingen in Frankrijk, Groot-Brittannië, Noord-Amerika, Zwitserland, China, Japan, 
Mexico, Oostenrijk, Polen, Midden-Oosten, Brazilië en Finland
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