Stappen voor Chiron Zorgplanner installatie met een Persoonlijke Code
Website:
Mail:

www.medictcare.nl
info@MedIctcare.nl

Chiron Zorgplanner is een stukje software wat draait op een Microsoft Windows machine (elke Windows
versie). Heb je een Apple en draai je macOS kijk dan naar de aanbevelingen die wij hebben gedaan om
Chiron onder Apple te draaien: www.medictcare.nl/Apple.html Kom je er niet uit dan kun je altijd een
mail sturen naar Apple@MedIctcare.nl Wij zullen dan proberen je te helpen.
Hieronder staan de stappen om Chiron te installeren en te registreren. Hoe je Chiron kunt gebruiken
wordt voorgedaan in een aantal video’s (ga naar de website om ze te bekijken). Wil je een gedegen cursus
om alle mogelijkheden te begrijpen en te gebruiken: stuur ons dan een mail voor onze cursus.
1. Jouw instelling/hogeschool geeft je een unieke Persoonlijke Code (via een mail). Als je die niet
hebt dan kun je i.p.v. een jaar licentie een 30 dagen demoversie aanvragen door onderstaande
stappen te volgen.
2. Ga naar www.MedIctcare.nl en download de installatie software.

Of download de data via deze hyperlink: www.MedIctcare.nl/ChironSetup.exe
3. Run/installeer de software en als je de Chiron Zorgplanner opent verschijnt het volgende
scherm:

4. Voor registratie stuur je een mail naar Registratie@MedIctcare.nl met de volgende gegevens
a. Je naam
b. Je Persoonlijke Code (als je die hebt)
c. Je unieke Windows Code (in het voorbeeld 650ec9fe-f40b-431b-bc48-ba2100ec46af)
Om je het leven makkelijk te maken kun je op het knopje “Mail” drukken. Als je op de knop
“Klembord” drukt worden de gegevens gekopieerd en kun je die in je mail plakken (paste,
ctrl-V). Verstandig om één van de twee knoppen te gebruiken: met het overtypen heb je zo
een foutje gemaakt en gaat de registratie fout/langer duren. Ook als je een Persoonlijke
Code hebt gekregen via een mail is het handig om deze code te kopiëren en in de mail te
plakken.
5. Zodra MedIctcare je mail binnen heeft, controleren we of je gerechtigd bent voor een licentie.
We sturen je dan een mail met daarin de twee regels Registratie Code. Zodra je de mail hebt
ontvangen kun je Chiron opstarten en zal het zich registreren met je Registratie Code. Heb je
geen internet (en/of komt het Registratie scherm terug): druk op de knop “Code” in het
Registratie scherm en kopieer de twee regels in het registratie vak (je kunt ook de “Plak” knop
gebruiken). Druk dan op “OK” en je bent geregistreerd. Gelukkig hoef je maar 1 keer te
registreren.
6. Nieuwe computer of problemen: gewoon mailen. Aan de hand van je email adres weten we wie
je bent en wat voor licentie je hebt …
Wil je het hele proces in stappen zien:
https://medictcare.nl/installatie.html
https://medictcare.nl/registratie.html

