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EPLAN INSTALLEREN ALS STUDENT 
1 SYSTEEMVEREISTEN 
1.1 BESTURINGSSYSTEEM 
Dit is een vaak voorkomend probleem, namelijk dat het besturingssysteem een Home-versie is. Eplan werkt enkel 
op een Windows Pro of Enterprise. Dit op Windows 7, 8, 8.1 en 10. 

U kan dit controleren door rechtermuisklik op de start-knop (linksonder) en dan kiezen voor Systeem. Onder 
Windows-specificaties kan u bij Editie lezen welke versie u hebt. 

Eplan werkt niet onder Apple (MAC OSX) en Linux. 

1.2 OFFICE 
Op de computer moet op voorhand een Office versie staan. Via de school hebben alle leerlingen recht op een 
gratis Office 365-account. Met dit account kunt u gratis de Office app’s installeren op 5 toestellen. Indien u uw 
gegevens niet meer weet kan u contact opnemen met de ICT-team. 

2 INSTALLEREN 
2.1 DOWNLOADBESTAND 

1) Ga naar https://www.eplaneducation.be  
2) Kies voor Student > Downloads 
3) Kies voor EPLAN Education 2.7.3 (laatste versie) 
4) Het programma zal nu beginnen downloaden. 
5) De map die u downloadt is een zip-bestand. Deze moet u dus eerst uitpakken voor u deze kan gebruiken. 

2.2 INSTALLATIE 
Open als administrator het bestand setup.exe. 

 

  

https://www.eplaneducation.be/
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2.2.1 REGISTRATIE 
Zeer belangrijk! Bij de eerste stap tijdens de installatie vraagt Eplan om te registreren. Dit is nodig om het 
programma te kunnen activeren. Vul dus alle velden in en vergeet niet op Verstuur te drukken onderaan alle 
velden. 

 

E-mail adres is zeer belangrijk aangezien u hier uw code zal op ontvangen. Duur van de studie mag je ook langer 
kiezen zodat het programma nog langer blijft werken. Nummer van de collegekaart mag het nummer vanop het 
studentenkaart zijn. In principe is het nummer niet van belang en u mag gerust een willekeurig getal kiezen. 

2.2.2 VOLGENDE 
Druk op volgende na dat u het formulier hebt verzonden. Vul nu het Bedrijfkenmerk in en kies volgende. 

 

Druk vervolgens op ‘installeren’. 

Het programma zal zich nu installeren. 
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2.3 ACTIVATIE 
Nadat de installatie klaar is, is het wachten op de activatiemail. Dit kan maximum een paar dagen duren. Kijk 
zeker ook in uw spammail. 

 

Wanneer u deze mail hebt ontvangen mag u Eplan opstarten. 

 

Kies voor ‘Met een validatiecode’. En vul deze in zoals u hebt ontvangen in uw mail. 
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Kies voor de EPLAN Education Version en druk op volgende en vervolgens op sluiten. Indien de activatie geslaagd 
is zal Eplan starten en kunt u de menuomvang selecteren. 
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Na de eerste opstart zal u onderstaande melding krijgen. Hier zal u moeten kiezen voor Toegang toestaan. 

 

Achter deze stap is Eplan klaar om gebruikt te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ICT-team 

 ict@ptieeklo.be  
ICT (altijd naar de 
groep sturen)  www.ptieeklo.be 
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