Een loflied op het NL2000 programma
VOOR HET LADEN VAN NIEUWE SCENERY
Deze beschrijving geldt voor een WIN 10 systeem
Maar het gaat ook op voor WIN 7
Op het gebied van de Nederlandse scenery is het afgelopen jaar weer een en ander
verbeterd. Daarom lijkt het aantrekkelijk om deze verfraaingen in FSX in te voeren. Maar
hoe doe je dat?
Allereerst moet je een eventuele oude versie van de Installer verwijderen.
Dat gaat via de configuratie en de procedure: software verwijderen.
Hoe kom je in WIN 10 bij de configuratie?
– klik op het pijltje dat zich bevindt tussen de 'ster' en Snelle toegang.
(op de bovenste regel van het scherm)
– configuratie
– software; en hier kun je software verwijderen
Ga als de oude versie verwijderd is nu naar de website NL2000.nl
En vervolgens naar:
– downloads
– eerst moet de nieuwste INSTALLER worden opgehaald.
– die heeft de naam: nl2000v4_Installer 4.0.68 de grootte is 2.1 mb.
We zien de suffix .zip; hij moet dus worden uitgepakt door WINZIP
– het uitgepakte bestand wordt nu door de Installer geplaatst in een automatisch
aangemaakte Map. De naam daarvan is nl2000.
De string is: C:\user\utilisateur\documents\nl2000
In deze nl2000 staat nu dus om te beginnen: nl2000v4_Installer 4.0.68
We verlaten de web-site.
Op het bureaublad is de icoon verschenen: nl2000 Installer
Daat klikken we op, NL2000 wordt geopend, er zijn diverse mogelijkheden om te kiezen.
We nemen:
– download
– de website wordt heropend
– en we downloaden van de site nl2k-v4-libraries van 355 mb.
(door klikken op het blauwe balletje onder http)
Dit bestand moet straks als eerste door de Installer worden behandeld.
Het staat uiteraard alleen nog maar in Download

Hierna kiezen we enkele gewijzigde vliegvelden met een 07 versie -om mee te beginnenEn halen ze binnen met de blauwe knop http
Zodra zij in de DOWNLOAD Map onder de snelle toegang zijn gearriveerd zien we dat zij
allemaal de suffix .nl2 bij zich hebben.
We gaan zelf niks openen of uitpakken.
– we sluiten het web door klikken op het rode kruisje
– en ziedaar, de installer staat nog geopend voor onze neus.
– en we geven ADD
Hier komt de mogelijkheid om in de DOWNLOAD Map de scenery's -met een 07 versie- om
de beurt aan te klikken en op OPENEN te klikken van de Installer.
(Je kunt ze natuurlijk ook allemaal markeren, dan worden ze automatisch opgehaald en
verwerkt)
– er verschijnt een scherm waarin een voortgangsbalkje aangeeft dat er iets wordt
geinstalleerd.
Alles gaat automatisch naar de juiste plaats in FSX! Een knap staaltje programmeer werk
waar we niets aan toe hebben te voegen.
Rest nog het progr FSX te starten en te kijken of er wat is veranderd op de nieuw
geinstalleerde vliegvelden.
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