Installeren van bid72 op uw Windows-computer

Na vele verzoeken is het nu mogelijk om onze unieke, educatieve biedsoftware bid72 te installeren op
uw Windows computer, zowel desktop als laptop. Om dit mogelijk te maken moet u eerst blueStacks
op uw PC installeren1. De installatie hiervan is eenvoudig en gedetailleerd beschreven in dit document
1.

Ga naar www.blueStacks.com

2.

Klik op de groene button in het midden:
Download BlueStacks

3.

De groene button verandert in een blauwe button met
Download aan de slag en na enige tijd krijgt u onderaan
uw scherm een melding dat het downloaden voltooid is.
Klik op Uitvoeren

4.

Klik op Ja

5.

Klik op Install now.
blueStacks wordt nu gedownload; dit kan een paar minuten
tot een kwartier duren. Hierna wordt blueStacks
automatisch geïnstalleerd.

Onderaan het scherm geeft blueStacks weer hoever het
downloaden gevorderd is.
Bij de installatie geeft blueStacks een waarschuwing dat
antivirus-software de installatie van blueStacks kan
tegenhouden. In dat geval moet Antivirus-software tijdelijk
uitgeschakeld worden.

Nadat de installatie van blueStacks gereed is, verschijnt het
logo van Google Play.
6.

1

Klik op de blauwe knop Sign in in de Google Play Store
(als u nog geen playstore account heeft, moet u dit eerst
aanmaken).

Bridge72 heeft blueStacks uitvoerig getest en veilig bevonden. Bridge72 stelt zich echter niet aansprakelijk voor eventuele
schade aan uw PC of op uw PC aanwezige software door het gebruik van blueStacks of bid72 op uw Windows-PC.
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7.

Klik vervolgens nogmaals op de knop SIGN IN.

8.

Login bij Google Play (of maak een account aan).

Mocht het inloggen bij Google Play of het aanmaken van
een account bij Google Play niet lukken, dan kan deze
website u mogelijk helpen:
http://www.aanmeldengoogle.nl/google-account-aanmaken/
U heeft nu via blueStacks toegang tot de Google Play Store
en kunt gratis bid72 downloaden.
9.

Klik op icoontje van de Google Play Store

10. U bent nu in de Google Play Store aangekomen

11. Zoek bovenaan het scherm naar bid72
12. Klik op bid72 – beter bieden met uw bridgepartner

13. Klik op Installeren
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14. Klik op Doorgaan
15. Bij de volgende vraag over financiële informatie kunt u
klikken op Overslaan.

Bid72 wordt nu geinstalleerd
16. Klik op Openen als de installatie gereed is.

17. U kunt zich nu voor bid72 registreren en daarna bid72 op
uw computer gebruiken door blueStacks te starten.

18. Nu zowel blueStacks als bid72 op uw computer aanwezig
is, kunt u de volgende keer bid72 eenvoudig starten door
blueStacks te starten en vervolgens op het logo van
bid72 te klikken.

Mocht u nog vragen hebben schroom niet om deze te stellen aan support@bid72.com.
Voor meer informatie verwijzen wij naar www.bid72.com.
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