
Installatiehandleiding  
Preton Tool



Handmatige Installatie Preton Tool 
U heeft van Xtandit de MSI installatie bestanden ontvangen voor de Preton Tool. Voor het 
volledige monitoren van alle print opdrachten dient de Preton tool op elk werkstation of 
Terminal Server geïnstalleerd te worden! Installatie op een printserver is niet mogelijk, hier 
zijn namelijk geen gebruikerssessies actief. De installatie is eenvoudig en binnen 20 
seconden afgerond. Het is ook mogelijk om de software automatisch via Group Policy uit 
te rollen op u werkstation. Uw eigen systeembeheerder kan dit voor u verzorgen. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

U kiest de “PretonSaverSetup.msi” voor een 
32-bits besturingssysteem. 
 
Voor een 64-bits besturingssysteem kiest u de 
“PretonSaverSetup-x64.msi”. 

Als de MSI is gestart, ziet u het welkomst 
scherm. 
Klik op “Next”. 

Kies “I Accept the terms in the license 
agreement” en klik op “Next”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Klik in het Cloud Site Settings scherm op 
“Next”. 
 
BELANGRIJK: Omdat de Preton Tool speciaal 
voor u is gegenereerd, dienen de “Site Name” 
en “Site Code” niet te worden aangepast.  
 
Als u een foutmelding krijgt, controleer dan 
(via uw netwerkbeheerder) of uw Internet 
Verbinding de standaard https/SSL poort 
(TCP/443) toelaat.  
 

Als u het eens bent met het installatie pad, 
klikt u weer op “Next”. Als u een ander 
installatie pad wenst, klikt u op “Change”. Als 
dit is gedaan, klikt u op “Next”.  

Klik wederom op “Next” om de installatie van 
de Preton tool te starten.  



 

 

 

De Preton Tool wordt nu geinstalleerd. De 
installatie zal niet lang duren. 
 
Afhankelijk van uw Windows versie en/of 
beveiligingsinstellingen, kan er een pop-up of 
melding komen waarin wordt gevraagd of u 
wilt doorgaan. Kies “Ja” / “Yes” om de 
installatie door te laten gaan. 

Als de installatie succesvol is afgerond, kiest 
u “Finish”.  
 

De Preton tool is nu geïnstalleerde en zal 
gegevens over uw printopdrachten 

(geen inhoud van documenten) veilig op de 
achtergrond naar ons versturen.
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