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Downloaden en installeren van ISA®, Veilig Online 
voor Windows 7

 Deïnstalleer eerst uw oude virusscanner 
door de volgende stappen te doorlopen;

•   Open het menu “START”
•  Typ direct het woord “PROGRAM”
•  Selecteer  

“PROGRAMMA’S EN ONDERDELEN” 
of “PROGRAMS AND FEATURES”

•  Zoek in de lijst van programma’s 
uw oude virusscanner

•  Selecteer uw oude virusscanner en  
klik boven de lijst op verwijderen.

•  Kijk voor exacte instructies voor 
het deïnstaleren van specifieke 
virusscanners hier  

http://support.eset.com/kb146/?locale=en_US&viewlocale=nl_NL
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•  Ga naar het serviceweb door internet te openen 
en naar mijnsolcon.nl te gaan

•  Selecteer aan de linker kant onder  
“OVERIG” de optie “ISA® VEILIG ONLINE”  ⊲

•  Selecteer het installatiebestand 
voor Windows  ▼

•  Vink het selectievakje bij de voorwaarden aan om deze 
te accepteren en klik op de “DOWNLOADEN” knop.  ▼
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•   Een bestand met de naam “EraAgentinstaller.zip” wordt nu gedownload.
• Open het bestand wanneer de download gereed is.
•  Voer het bestand “EraAgentinstaller.bat”  

uit door hier dubbel op te klikken.  
De volgende melding verschijnt.  ⊲

 Klik op”YES”

Let op! Er kunnen aanvullende  
Smart Screen meldingen komen. 
Hiervoor klikt u eerst op 
“MEER INFORMATIE” en vervolgens  
op “TOCH UITVOEREN”.

• De installatie gaat beginnen.  ▼

•  Vervolgens zullen de  
schermen verdwijnen.  
Echter op de achtergrond is  
uw computer druk bezig.  
Het kan ongeveer 10 minuten 
duren voordat het pakket 
volledig is geïnstalleerd. 
Tijdens de installatie  
kunnen er meldingen van de firewall  
voorbij komen, dit hoort zo.

•  Na verloop van tijd krijgt u de melding  
dat Eset geïnstalleerd is en zal het  
logo kort voorbij komen.  ⊲
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•  De virusscanner zal zichzelf moeten bijwerken en activeren 
na de installatie, hier zult u een melding van krijgen, ook zult u deze melding 
zien als u Eset opent. Het bijwerken gaat volledig automatisch, de meldingen  
verdwijnen vanzelf.  ▼  ⊲

•  Als de virusscanner volledig is bijgewerkt zal deze een  
eerste scan gaan uitvoeren, ook dit neemt tijd in beslag.  ▼
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•  De scan is compleet, hiervan kunt u  
het resultaat inzien binnen Eset.  ⊲

•  Hiermee is de installatie compleet, als alles goed is gegaan 
ziet u het volgende scherm en bent u veilig online.  ▼
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Downloaden en installeren van ISA®, Veilig Online 
voor Windows 8

 Deïnstalleer eerst uw oude virusscanner 
door de volgende stappen te doorlopen;

•   Open het menu “START”
•  Typ direct het woord “PROGRAM”
•  Selecteer  

“PROGRAMMA’S EN ONDERDELEN” 
of “PROGRAMS AND FEATURES”

•  Zoek in de lijst van programma’s 
uw oude virusscanner

•  Selecteer uw oude virusscanner en  
klik boven de lijst op verwijderen.

•  Kijk voor exacte instructies voor 
het deïnstaleren van specifieke 
virusscanners hier  

http://support.eset.com/kb146/?locale=en_US&viewlocale=nl_NL
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•  Ga naar het serviceweb door internet te openen 
en naar mijnsolcon.nl te gaan

•  Selecteer aan de linker kant onder  
“OVERIG” de optie “ISA® VEILIG ONLINE”  ⊲

•  Selecteer het installatiebestand 
voor Windows  ▼

•  Vink het selectievakje bij de voorwaarden aan om deze 
te accepteren en klik op de “DOWNLOADEN” knop.  ▼
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• Een bestand met de naam “EraAgentinstaller.zip” wordt nu gedownload.
• Open het bestand wanneer de download gereed is.
•  Voer het bestand “EraAgentinstaller.bat” uit  

door hier dubbel op te klikken.  
De volgende melding verschijnt.  ⊲

 Klik op”YES”

Let op! Er kunnen aanvullende Smart Screen  
meldingen komen. Hiervoor klikt u eerst op 
“MEER INFORMATIE” en vervolgens  
op “TOCH UITVOEREN”.

•  De installatie gaat beginnen.  ▼

•  Vervolgens zullen de schermen  
verdwijnen. Echter op de achtergrond 
is uw computer druk bezig. Het kan  
ongeveer 10 minuten duren voordat  
het pakket volledig is geïnstalleerd.  
Tijdens de installatie kunnen er  
meldingen van de firewall voorbij  
komen, dit hoort zo.  ⊲

•  Na verloop van tijd krijgt u de  
melding dat Eset geïnstalleerd is  
en zal het logo kort voorbij komen.  ⊲
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•  De virusscanner zal zichzelf moeten bijwerken en activeren 
na de installatie, hier zult u een melding van krijgen, ook zult u deze melding 
zien als u Eset opent. Het bijwerken gaat volledig automatisch, de meldingen  
verdwijnen vanzelf.  ▼  ⊲

•  Als de virusscanner volledig is bijgewerkt zal deze een eerste  
scan gaan uitvoeren, ook dit neemt tijd in beslag   ▼
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•  De scan is compleet, hiervan kunt u  
het resultaat inzien binnen Eset.  ⊲ 

•  Hiermee is de installatie compleet, als alles goed is gegaan 
ziet u het volgende scherm en bent u veilig online.  ▼
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Downloaden en installeren van ISA®, Veilig Online 
voor Windows 10

 Deïnstalleer eerst uw oude virusscanner 
door de volgende stappen te doorlopen;

•   Open het menu “START”
•  Typ direct het woord “PROGRAM”
•  Selecteer  

“PROGRAMMA’S EN ONDERDELEN” 
of “PROGRAMS AND FEATURES”

•  Zoek in de lijst van programma’s 
uw oude virusscanner

•  Selecteer uw oude virusscanner en  
klik boven de lijst op verwijderen.

•  Kijk voor exacte instructies voor 
het deïnstaleren van specifieke 
virusscanners hier  

http://support.eset.com/kb146/?locale=en_US&viewlocale=nl_NL
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•  Ga naar het serviceweb door internet te openen 
en naar mijnsolcon.nl te gaan

•  Selecteer aan de linker kant onder  
“OVERIG” de optie “ISA® VEILIG ONLINE”  ⊲

•  Selecteer het installatiebestand 
voor Windows  ▼

•  Vink het selectievakje bij de voorwaarden aan om deze 
te accepteren en klik op de “DOWNLOADEN” knop.  ▼
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• Een bestand met de naam “EraAgentinstaller.zip” wordt nu gedownload.
• Open het bestand wanneer de download gereed is.
•  Voer het bestand “EraAgentinstaller.bat” uit  

door hier dubbel op te klikken.  
De volgende melding verschijnt.  ⊲

 Klik op ”JA”

Let op! Er kunnen aanvullende Smart Screen  
meldingen komen. Hiervoor klikt u eerst op 
“MEER INFORMATIE” en vervolgens  
op “TOCH UITVOEREN”.

•  De installatie gaat beginnen.  ▼

•  Vervolgens zullen de  
schermen verdwijnen.  
Echter op de achtergrond is  
uw computer druk bezig. Het kan ongeveer 10 minuten duren voordat het pakket 
volledig is geïnstalleerd. Tijdens de  
installatie kunnen er meldingen van de  
firewall voorbij komen, dit hoort zo.  ⊲

•  Na verloop van tijd krijgt u de  
melding dat Eset geïnstalleerd is  
en zal het logo kort voorbij komen.  ⊲
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•  De virusscanner zal zichzelf moeten bijwerken en activeren 
na de installatie, hier zult u een melding van krijgen, ook zult u deze melding 
zien als u Eset opent. Het bijwerken gaat volledig automatisch, de meldingen  
verdwijnen vanzelf.  ▼  ⊲

•  Als de virusscanner volledig is bijgewerkt zal deze een eerste  
scan gaan uitvoeren, ook dit neemt tijd in beslag   ▼
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•  De scan is compleet, hiervan kunt u  
het resultaat inzien binnen Eset.  ⊲ 

•  Hiermee is de installatie compleet, als alles goed is gegaan 
ziet u het volgende scherm en bent u veilig online.  ▼



Heeft u vragen?
Dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt onze technische helpdesk 
bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur 
via 088 - 003 22 22. U kunt ook een e-mail sturen naar support@solcon.nl

Social media

 @Solcon > voor nieuws en acties van Solcon
 

 @Solcon_Storing > voor updates over onderhoud en storingen
 

 facebook.com/solconNL > voor nieuws en acties van Solcon
 

 Whatsapp > 06 - 39 44 04  00




