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Welkom 

Welkom bij deze gebruikersgids van Easy Software Deployment. Vanaf dit punt korten 

wij Easy Software Deployment af naar ESD. 

 

Misschien is het niet de eerste keer dat u met ESD gaat werken, of met software 

deployment in het algemeen. Toch hopen we u door middel van deze handleiding alle 

opties te kunnen uitleggen en u zo snel mogelijk op weg te helpen met ons product. 

Deze gebruikersgids bevat ook een sectie “ESD in 10 minuten”; daarmee willen we laten 

zien hoe EASY ESD kan zijn en dat het echt binnen 10 minuten kan draaien binnen uw 

organisatie.  

 

Bedankt voor uw interesse! 

Het Provolve-team  
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Inleiding 

ESD bestaat in de basis uit twee onderdelen: de Easy Software Deployment Manager 

(ESD.exe) en de Easy Software Deployment Agent.  

 

Met de Easy Software Deployment Manager maakt en beheert u installatielijsten (.ild- en 

.ile-bestanden), kunt u applicaties via een push-methode naar computers in het netwerk 

distribueren en installeert u de Agent op computers in het netwerk.  

Met de Easy Software Deployment Agent ontvangt u de gemaakte wijzigingen (zoals 

nieuwe software-installaties, besturingssysteem-updates, etc.) via de Easy Software 

Deployment Manager op de computers waarop deze is geïnstalleerd. 
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ESD is ontworpen voor Microsoft-systeembeheerders zodat zij gemakkelijk en snel 

software kunnen uitrollen naar computers in een Windows-netwerk (werkgroep of 

domein gebaseerd op Microsoft Active Directory).  

 

ESD ondersteunt een breed scala aan Microsoft Windows-producten, zoals: 

Client OS Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 en 10 

Server 

OS 

Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012 en 2016 

 

ESD kan niet alleen de gebruikelijke Windows-installer (msi) installeren op systemen, 

maar kan ook gebruikt worden om snelkoppelingen, scripts of virtualisatiepakketten te 

installeren. 

 

Overzicht van installatie-items: 

Installers .exe .msi/.mst 

Scripts .cmd .bat .vbs .ps1 

Virtualisa

tie 

Microsoft App-V 4.x, Microsoft App-V 5.x, VMware Thinapp (alle versies) 

 

ESD kan de software zowel user-based als computer-based aanbieden. 

 

User-based betekent dat de applicatie wordt toegekend aan specifieke gebruikers. 

Computer-based betekent dat de applicatie wordt toegekend aan de computer en alle 

gebruikers die erop inloggen. 
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Voorbereiding 

Om ESD goed in productie te kunnen nemen, en ook om te kunnen starten met het 

hoofdstuk “ESD in 10 minuten”, vragen wij u om de informatie in dit hoofdstuk goed 

door te nemen en te begrijpen. Met "prereq" bedoelen wij "pre-requirements", een term 

die vaak gebruikt wordt in software packaging en deployment om naar een 

afhankelijkheid te verwijzen. De in dit hoofdstuk benoemde zaken zijn namelijk 

noodzakelijk om goed en snel van start te kunnen gaan met het hoofdstuk "ESD in 10 

minuten". 

 

Prereq - Systeemeisen 

Onderdeel Omschrijving 

Besturingssysteem Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003, 2008, 2008 R2 ,2012, 

2016  

Hardware Processor 

Geheugen 

Schermresolutie 

Grafische kaart 

Netwerk 

x86 of AMD64-compatibele CPU 

512MB of meer 

1024 x 768 of hoger 

VGA-compatibel 

TCP/IP Werkgroep of Domein 

Windows Firewall Regel voor binnenkomende verbindingen: Poort 139 & 445 TCP 

Bestands- en printerdeling dient als een firewall-exceptie te worden 

geconfigureerd 

 Verifieer of u de juiste rechten heeft om de administrative shares 

(\\ComputerName\Admin$) en de Service Control Manager (SCM) 

te benaderen op de computers in het netwerk. 

Shares ESD gebruikt de gedeelde applicatiemap om de configuratie te 

versturen naar de agents. Tevens is er nood aan een gedeelde 

map voor de te installeren applicaties. Wij raden een DFS share 

aan voor uniforme toegang binnen uw organisatie. 

We gaan op de volgende pagina gedetailleerder in op de gedeelde 

mappen. 

Gebruikersaccount Administrator-rechten. 

 

  

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc731089.aspx
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Prereq - Gedeelde applicatiemappen (Shares) 

De gedeelde applicatiemap is de locatie waar alle installatie- en rapportagebestanden 

gedeeld worden op het netwerk. Dit is hét centrale punt waarop ESD functioneert. Deze 

locatie moet bereikbaar zijn voor alle gebruikers en computers waarvoor u ESD gaat 

gebruiken. 

 

Mocht u meerdere locaties met verschillende servers gebruiken die de data ook onsite 

nodig hebben, raden wij u aan een DFS namespace in te richten met bestandsreplicatie, 

zodat de gegevens op alle locaties dezelfde zijn. Meer info over DFS en het inrichten 

daarvan:  

 

Server 2008: https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732863(v=ws.10).aspx 

Server 2012 http://www.mcmcse.com/microsoft/guides/70-411/dfs.shtml 

De share, die alle gedeelde mappen bevat, heeft specifieke rechten nodig om ESD goed 

te laten functioneren. Hieronder ziet u de rechten zoals ze moeten staan. Ga naar de 

gedeelde map en open de share-rechten: 

 

 

Selecteer Everyone en zet het vinkje onder Allow achter Read. 

 

  

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732863(v=ws.10).aspx
http://www.mcmcse.com/microsoft/guides/70-411/dfs.shtml
http://www.mcmcse.com/microsoft/guides/70-411/dfs.shtml
http://www.mcmcse.com/microsoft/guides/70-411/dfs.shtml
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Prereq - Folder security 

 

Object Permissie 

Everyone Read 

Administrators Full Control 

System Full Control 

Domain 

Administrators 

Full Control 

Domain Users Read 

Domain Computers Modify 

 

ESD maakt gebruik van drie shares: 

Share Pad 

ESD Share \\ESD-Server\Applications\ESD 

Rapporten Share \\ESD-Server\Reports 

Applicatie Share \\ESD-Server\Applications 

 

Pad Functie 

\\ESD-

Server\Applications\ESD 

Share waar de ESD-bestanden staan 

\\ESD-Server\Reports Map waar rapportages worden opgeslagen  

\\ESD-Server\Applications Map waar alle installatie-items staan, incl. de ESD-

bestanden. 

 

 

\\ESD-Server\ is de DFS share in onze voorbeelden. In uw situatie kan dit bijvoorbeeld 

\\servernaam\share zijn. 
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Prereq - Applicatiegroepen 

Indien u beschikt over een Active Directory-domein, raden wij aan om applicaties toe te 

kennen via zogeheten applicatiegroepen. In onze voorbeelden hanteren wij 

applicatiegroepen in het volgende formaat:  

APPL_Fabrikant_Naam_van_Software_Versie_Taal.  

Het voordeel van deze applicatiegroepen is dat u de applicatiegroep kunt koppelen aan 

een installatie-item binnen ESD (dat zullen we later laten zien) en vervolgens Active 

Directory kunt gebruiken voor het toekennen van de applicatie, zonder wijzigingen aan 

te brengen binnen ESD. 

 

 
1 

  

                                                           
1 Een voorbeeld van een domein met een Globale en Lokale Groepenstructuur 
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Prereq - Windows Firewall 

Om alle functies binnen ESD correct te kunnen gebruiken, is het nodig om de firewall te 

configureren. Dat doet u op elke computer binnen het netwerk dat u wilt beheren met 

ESD.  

 

Schakel Bestands- en Printerdeling in voor poorten TCP 139 en TCP 445. 

 

 
2 

 

Alle voorbereidingen zijn nu getroffen om ESD te kunnen installeren en configureren! 

We beginnen met de handleiding “ESD in 10 minuten”. 

  

                                                           
2 Inschakelen Bestands- en Printerdeling. Configuratie van de firewall verschilt per besturingssysteemversie.  
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ESD in 10 minuten 

In dit hoofdstuk laten we zien hoe u ESD in 10 minuten binnen uw omgeving installeert 

en configureert.  

 

Installeren van Easy Software Deployment 

Voordat u begint met installeren, lees a.u.b. de voorbereiding door. 

Wanneer u ESD bij ons downloadt, krijgt u een zip-bestand met daarin een Setup.exe en 

een aangekochte of probeerlicentie (.lic). 

 

 

Dubbelklik op Setup.exe (zorg ervoor dat u bent ingelogd met een (domain) 

administrator-account). 

 

Er zijn geen extra installaties nodig op clients of andere servers om de Manager op 

een later moment te starten. Wanneer ESD geïnstalleerd en geconfigureerd is, kan de 

Manager op een willekeurige computer in het netwerk vanaf de share worden gestart! 
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Stap Afbeelding Omschrijving 

1 

 

Selecteer het vinkje I agree to the 

License terms and conditions. en klik 

op Continue. 

2 

 

Klik op Continue. 
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3 

 

Pas het pad aan naar het 

netwerkpad, zoals we ook hebben 

omschreven in de 

voorbereiding/prereqs (standaard 

installeert ESD naar C:\Program Files 

(x86)\). In ons geval: \\ESD-

Server\Applications\ESD.  

Klik op Continue. 

4 

 

Specificeer de paden van de 

gedeelde applicatiemap en de 

gedeelde rapportenmap (zie ook de 

voorbereiding). 

Klik op Continue. 



 
 

 

15 

5 

 

Specificeer hier hoe vaak een client 

de gedeelde applicatiemap 

controleert op wijzigingen. In een 

kleine omgeving is Fast (1 minuut) 

aangeraden. Voor middelgrote 

omgevingen is Normal (5 minuten) 

aangeraden. Voor grote omgevingen 

raden wij Slow (20 minuten) aan. U 

bent natuurlijk vrij in deze keuze. 

Klik op Continue. 

6 

 

Klik op het bladericoontje (...) om te 

bladeren naar de licentie van ESD. 

Die heeft u ontvangen op een door 

u aangegeven e-mailadres.  

Indien u geen licentie heeft ontvangen, 

is gebruik van de ESD Agent niet 

mogelijk. Zonder licentie heeft u 

alleen toegang tot de ESD Manager 

met push-mogelijkheden. Om de 

volledige functionaliteit van ESD te 

benutten, raden wij u aan een 

(proef)licentie aan te vragen. 

Klik op Continue. 

mailto:info@easysoftwaredeployment.nl
mailto:info@easysoftwaredeployment.nl
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7 

 

Selecteer het bestand en klik op 

Open. 

8 

 

De gegevens van uw licentie worden 

getoond. Klik op Continue. 
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9 

 

Klik op Install. 

10 

 

ESD Manager wordt geinstalleerd... 
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11 

 

Selecteer het vinkje bij Start Easy 

Software Deployment Manager 6. Klik 

op Finish. 
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Configureren van Easy Software Deployment 

De configuratie start automatisch d.m.v. een Startup Wizard. 

 

Stap Afbeelding Omschrijving 

1 

 

Klik op Next om één (of 

meerdere) computer(s) toe te 

voegen. 

2 

 

U krijgt hier drie opties 

voorgeschoteld: een enkele 

computer toevoegen op 

naam, een computer zoeken 

in het domein of een lijst van 

computers toevoegen via een 

CSV-bestand. 

We kiezen hier voor het 

zoeken van (de) computer(s) 

in het domein (Active 

Directory).  

Klik op Next. 
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3 

 

Selecteer de computer(s) die 

u wilt toevoegen en klik op 

Add. 

4 

 

Klik op Send ARP request. 

Hiermee wordt het MAC-

adres (automatisch) ingevuld 

en test u direct de 

netwerkconnectiviteit tussen 

de computer waarop u ESD 

configureert en de 

doelcomputer. Klik op OK.  

U heeft nu een (aantal) 

computer(s) toegevoegd! 

Lukt dit niet? Ga dan terug 

naar het hoofdstuk Prereq - 

Windows Firewall en volg de 

daarin genoemde stappen 

om de firewall te 

configureren. 



 
 

 

21 

5 

 

De Startup Wizard* zal direct 

starten met de optie om een 

installatie-item toe te voegen.  

Een installatie-item is in dit 

voorbeeld een applicatie. 

 

Klik op Next. 

 

*U kunt er ook voor kiezen om 

deze dialogen te annuleren en 

eventueel het vinkje zetten bij 

“Don’t display this message 

again”. Elke keer als u ESD 

start, zal deze wizard 

verschijnen. 

6 

 

 

 

In dit voorbeeld gaan we een 

MSI installeren. 

Selecteer Windows Installer. 

Klik op Next. 
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7 

 

In dit voorbeeld wordt de 

applicatie computer-based 

aangeboden. Klik op Next. 

8 

 

Blader naar de share en 

selecteer de MSI zoals eerder 

bepaald in de voorbereiding. 

Klik op Open. 
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9 

 

De informatie van de 

applicatie wordt getoond. 

Hier kunt u eventueel een 

alternatieve naam opgeven. 

Klik op Finish.  

U heeft nu een installatie-

item toegevoegd! 

 

 Applicatie-eigenschappen  

10 

 

Na het toevoegen van een 

installatie-item, zal ESD 

automatisch de 

eigenschappen van het 

toegevoegde installatie-item 

laten zien zodat het verder 

aangepast kan worden, 

bijvoorbeeld voor het 

koppelen van 

applicatiegroepen. 

Hier kunnen de verschillende 

opties worden ingesteld zoals 

gewenst via de vijf 

menuknoppen aan de 

linkerzijde van het venster: 

 

Selecteer Deployment Options. 
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11 

 

 

 

Met Deployment Options 

stellen we in HOE een 

installatie-item wordt 

aangeboden. 

Een computer-based 

installatie staat standaard 

ingesteld op Start when 

Logged on (User) maar kan 

ook ingesteld worden op 

Start on Demand (User) of 

Start at OS Startup (System).  

Voor user-based installaties 

geldt dat deze alleen 

ingesteld kunnen worden op 

Start when Logged on (User), 

Start on Demand (User) of Start 

with Published Shortcut(s). 

Klik op Availability Options. 

 



 
 

 

25 

12 

 

 

 
 

 

Met Availability Options 

stellen we in WIE of WAT het 

installatie-item toebedeeld 

krijgt/mag installeren. In dit 

voorbeeld stellen we een 

computer in als ontvanger 

van het installatie-item. 

Klik op Browse, zoals 

aangegeven op de tweede 

schermafdruk. 
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13 

 

Selecteer de doelcomputer. 

Klik op Add. 

14 

 

Klik op Restrictions. 

Met Restrictions stellen we in 

op welke basis een installatie-

item niet mag worden 

uitgevoerd. Bijvoorbeeld hoe 

vaak de applicatie 

geïnstalleerd mag worden 

(t.b.v. licentieverbruik), welk 

besturingssysteem het 

installatie-item nodig heeft of 

dat deze voor een 32-bits of 

64-bits processorarchitectuur 

bedoeld is  (dat wordt door 

ESD automatisch 

gedetecteerd).  

We stellen hier verder niets 

in.  

 

Klik op OK. 
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6 

 

Wanneer u een computer of 

installatie-item toevoegt, of 

andere wijzigingen 

aanbrengt, dient u altijd de 

wijzigingen op te slaan en te 

verzenden naar alle 

draaiende agents. Dat doet u 

door op de knop te drukken, 

zoals boven is aangegeven 

met de rode pijl. 

 

Wilt u echter alleen 

wijzigingen binnen de ESD 

Manager opslaan zonder 

deze naar de agents te 

versturen, dan klikt u op het 

floppy disk-icoon. 

17 

 

Klik op Yes. 

18 

 

Klik op OK. 

 

Dit was al de laatste stap van “ESD in 10 minuten”! ESD is geïnstalleerd en 

geconfigureerd. We hebben onze eerste applicatie klaargezet voor distributie. EASY! 
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Agent-Installatie  

De installatie van de ESD Agent kan op twee manieren worden uitgevoerd: handmatig of 

via push vanaf de ESD Manager. Handmatig kan bijvoorbeeld handig zijn als u de 

installatie van de Agent wilt meenemen in een geprepareerd besturingssysteem-image. 

Het pushen vanaf de ESD Manager is handig als u ESD direct in uw omgeving wilt 

inzetten. 

 

Handmatige installatie 

Stap Afbeelding Omschrijving 

1 

 

Pak de installatiebestanden 

voor de Agent uit door 

bovenin de Manager met de 

rechtermuisknop te klikken 

op ESD Agent.  

 

Klik op Extract ESD Agent 

Installation Files. 

2 

 

Wanneer het uitpakken goed 

is verlopen, verschijnt de 

getoonde melding*. 

 

Klik op OK. 

 

*Het is mogelijk om de agent 

volledig automatisch te 

installeren met het volgende 

commando: msiexec /i 

\\server\share\ESD_Agent_versi

on.msi ILEFILE=” 

\\server\share\ILE.ile”  

 

(Let op: gebruik quotes met de 

ILEFILE property wanneer er 
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spaties in het pad/de 

bestandsnaam voor komen!) 

3 

 

De map met de uitgepakte 

bestanden wordt getoond.  

 

Dubbelklik op Setup.exe. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Klik op Run. 
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5 

 

Klik op … om te bladeren. 

6 

 

Blader naar de gedeelde 

applicatiemap. Selecteer het 

installatielijstbestand.  

 

Klik op Open. 
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7 

 

Selecteer I agree to the 

License terms and conditions. 

Klik op INSTALL. 

8 

 

 

De ESD Agent wordt 

geïnstalleerd. 

 

Klik op Finish. 
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9 

 

 

De installatie is gereed. Zoals 

u rechtsonder kunt zien, 

begint de Agent meteen met 

de taken die toebedeeld zijn 

aan dit systeem, in dit geval 

7-Zip. 

10 

 

In de system tray is nu de ESD 

Agent actief.  

 

Door met de 

rechtermuisknop op dit 

icoon en vervolgens op 

Status te klikken, vraagt u de 

status van de installatie-

items op dit systeem op. 

 

11 

 

 

In dit voorbeeld ziet u dat 

enkel 7-Zip geïnstalleerd is. 
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Push vanaf de ESD Manager 

 

Stap Afbeelding Omschrijving 

1 

 

 

Klik in de ESD Manager met de 

rechtermuisknop op Computer 

Items. 

 

Selecteer New Computer Item. 

2 

 

Kies Search for computers in this 

domain. 
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3 

 

 

Selecteer de systemen die u 

wilt toevoegen en klik op Add. 

4 

 
 

 

Klik in de ESD Manager met de 

rechtermuisknop op Computer 

Items. Selecteer Verify and 

Install Agent. 

5 

 

Hiermee krijgt u een overzicht 

op welke computers de ESD 

Agent wel/niet is geïnstalleerd.  

 

Klik op Install. 



 
 

 

35 

6 

 

 

Klik op OK. 

7 

 

De ESD Agent wordt 

geïnstalleerd op de 

doelcomputers. 
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8 

 

 

Klik op Details. 

9 

 

Klik op OK. 

 

De ESD Agent is nu 

geïnstalleerd op de 

geselecteerde doelcomputers. 

 

Lukt dit niet? Ga dan terug 

naar het hoofdstuk Prereq - 

Windows Firewall en volg de 

daarin genoemde stappen om 

de firewall te configureren. 
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De Manager 

Met de ESD Manager voert u alle wijzigingen uit die vervolgens door de ESD Agent 

worden opgepakt/uitgevoerd. Hier volgt een korte uitleg over de Manager. Voor meer 

hulp bezoekt u help.easysoftwaredeployment.nl of klikt u op Help > Help Topics. 

 

Het Manager-scherm ziet er als volgt uit. Elk gedeelte is gemarkeerd met een nummer 

van 1 t/m 7. In de tabel onder de afbeelding wordt elk onderdeel uitgelegd. 

 

 

 

Nr Omschrijving 

1 De bedrijfsnaam waarop de licentie is geregistreerd - de gedeelde 

applicatiemap - Easy Software Deployment met versienummer 

2 In de toolbar vindt u knoppen voor het aanmaken en opslaan van de 

installatielijsten, toevoegen van computer-items en computer-itemgroepen, 

opvragen van rapporten, toevoegen van installatie-items en installatie-

itemgroepen en het instellen van een filter. 

3 Hier vindt u de configuratie van de ESD Agent: frequentie waarmee de Agent 

wijzigingen ophaalt, locaties van de rapportenmap & de gedeelde 

applicatiemap en de locatie t.b.v. automatische updates van de Agent. 

4 Alle beschikbare en toegevoegde installatie-items 

5 Alle beschikbare en toegevoegde computeritems 

6 Detailweergave van installatie- of computeritems 

7 Statusbalk die van links naar rechts aangeeft: copyright info, aantal 

installatie-items, aantal computeritems, of er een filter actief is of niet, en of 

de account waarmee de Manager gestart is administrator-rechten heeft. 

http://help.easysoftwaredeployment.nl/
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De Agent 

De ESD Agent zorgt voor de afhandeling van de wijzigingen die met de ESD Manager 

worden gemaakt. Hier volgt een korte uitleg over de Agent. 

 

Afbeelding Omschrijving 

 

In het Agentscherm 

vindt u de volgende 

tabbladen: 

- Information 

- On demand 

- Installed 

- Removed 

- Rejected 

- Failed 

- System Log 

- User Log 

 

 

 

 

 

Information 

Dit tabblad geeft 

een overzicht van 

alle installatie-items 

die zijn aangeboden 

via de ESD Manager. 

Met de knop Check 

Now wordt er direct 

gekeken naar 

wijzigingen. Indien 

die er zijn, worden 

ze doorgevoerd. 
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On demand 

Dit tabblad geeft 

informatie weer 

over de op afroep 

(on demand) 

aangeboden 

installatie-items 

voor de computer 

en  gebruiker die is 

ingelogd. 

 

Indien de gebruiker 

toegang heeft om 

een op afroep 

aangeboden 

installatie-item te 

installeren, dan kan 

dat via de knop 

Install. 

 

 

Installed 

Dit tabblad geeft 

informatie over alle 

geïnstalleerde 

installatie-items. 

 

Indien de gebruiker 

toegang heeft om 

een installatie-item 

te repareren of te 

verwijderen, dan 

kan dat d.m.v. de 

knoppen Repair en 

Uninstall. 
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Removed 

Dit tabblad geeft 

informatie over alle 

verwijderde 

installatie-items. 

 

 

 

Rejected 

Dit tabblad geeft 

informatie over alle 

op dat moment  

afgekeurde 

installatie-items. 

 

Wanneer een 

afgekeurd 

installatie-item is 

geselecteerd, wordt 

onderaan de lijst de 

reden aangegeven 

waarom het is 

afgekeurd.  

 

Het kan zijn dat er 

op een later 

moment wel aan de 

gestelde  

voorwaarden voor 

het installeren wordt 

voldaan, waarna dit 

installatie-item 

alsnog wordt 

geïnstalleerd. 
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Failed 

Dit tabblad geeft 

informatie over alle 

op dat moment 

mislukte installatie-

items. 

 

Er zal op een later 

moment opnieuw 

een poging worden 

gedaan om deze 

installatie-items 

opnieuw te 

installeren. 

 

 

System Log 

Dit tabblad geeft 

informatie over alle 

taken die de ESD 

Service afhandelt 

vanaf het moment 

dat de computer is 

gestart.  

 

Wanneer er 

problemen zijn, dan 

kan hier meer 

informatie worden 

gevonden. 
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User Log 

Dit tabblad geeft 

informatie over alle 

taken die de ESD 

Agent afhandelt 

vanaf het moment 

dat de gebruiker is 

ingelogd.  

 

Wanneer er 

problemen zijn, dan 

kan hier meer 

informatie worden 

gevonden. 
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Applicaties installeren 

In dit hoofdstuk laten we u zien hoe u de verscheidene ondersteunde installatietypes 

toevoegt in ESD en vervolgens uitrolt naar een doelcomputer/-gebruiker. Per 

installatietype geven we aan of het computer-based of user-based is. 

Setup Executable (computer-based) 

Stap Afbeelding  Omschrijving 

1 

 

Klik met de 

rechtermuisknop 

op Installation Items 

en selecteer New 

Installation Item. 

2 

 

Selecteer Setup 

Executable. Klik op 

Next. 
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3 

 

Selecteer Computer 

Based. Klik op Next. 

4 

 

Blader naar de 

gedeelde 

applicatiemap en 

selecteer het .exe-

bestand. Klik op 

Open. 

5 

 

Klik op Finish*. 

 

* Let op: ESD kan 

van 

installatiebestanden 

van het type .exe de 

product- en 

installatiegegevens 

niet uitlezen. Deze 

dient u zelf toe te 

voegen. 
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6 

 

Klik op OK. 

7 

 

 

Klik op Edit Install 

Commands. 



 
 

 

46 

8 

 

Dubbelklik op de 

regel onder Install 

Commands. 

9 

 

Pas de 

installatiepara-

meters aan. In ons 

geval voegen we /s 

toe*. Klik op OK. 

 

* Ga altijd bij de 

leverancier na wat 

de parameters zijn 

zodat je zeker weet 

dat de applicatie 

goed geïnstalleerd 

wordt!   

 

10 

 

Klik op OK. 
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11 

 

Klik op Deployment 

Options. 

 

Selecteer Start at OS 

Startup (System). 

 

Klik op OK. 
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12 

 

 

Klik op Availability 

Options. 

 

Klik op … naast het 

veld Computers. 

13 

 

Selecteer de 

computer. Klik op 

Add. 
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14 

 

Klik op OK. 

15 NVT U bent nu klaar. 

Wanneer u de 

betreffende 

computer aanzet, 

zal de installatie 

gestart worden. 
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Windows Installer (MSI/MST - computer-based) 

Voor het toevoegen van een MSI, evt. met MST, verwijzen we u naar het hoofdstuk ESD 

in 10 minuten. 

App-V 4.x (user-based) 

Stap Afbeelding  Omschrijving 

1 

 

Klik met de rechtermuisknop 

op Installation Items en 

selecteer New Installation 

Item. 

2 

 

Kies het type installatie-item. 

In dit geval kiezen we voor 

App-V 4. Klik op Next. 
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3 

 

Aangezien App-V een user-

based oplossing is, staat 

User Based standaard 

geselecteerd. Het is echter 

ook mogelijk om deze 

globaal aan te bieden 

(Computer Based). Klik op 

Next. 

4 

 

 

Blader naar de gedeelde 

applicatiemap en selecteer 

het sft-bestand. Klik op 

Open. 

5 

 

Geef de naam* van het 

installatie-item op. Klik op 

Finish. 

 

*Installatie-items van het type 

Setup Executable (.exe), 

Windows Installer (MSI/MST) 

en App-V worden correct 

uitgelezen qua informatie en 

naamgeving.  

 

Installatiecommando's 

worden te allen tijde goed 

ingevuld. 
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6 

 

Klik op Deployment Options. 
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7 

 

Selecteer Start on Demand 

(User) en klik vervolgens op 

Availability Options. 

 

‘On demand’ betekent dat 

de eindgebruiker zelf het 

moment kan kiezen om de 

applicatie te installeren of 

eventueel te verwijderen. 
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8 

 

Wij raden aan om eerst AD-

groepen te creëren voor de 

betreffende applicaties 

indien u beschikt over een 

Microsoft Active Directory 

Domain. Die kunt u 

vervolgens gebruiken om uw 

applicaties toe te kennen. 

Zie ook het hoofdstuk 

Voorbereiding. 

 

Klik op … naast het veld 

Groups. 

9 

 

Selecteer de applicatiegroep, 

Deze groep heeft in ons 

geval één lid, genaamd 

user1.  

 

Klik op Add. 
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10 

 

Klik op OK. 

11 

 

Wanneer u wijzigingen 

aanbrengt, zoals het 

toevoegen van een 

applicatie/installatie-item, 

dient u de wijzigingen op te 

slaan en te verzenden naar 

de agents. Dat doet u door 

op Save and Deploy te 

klikken, zoals gemarkeerd in 

de schermafdruk. 
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12 

 

 

 

 

 

Wanneer u nu inlogt op een 

willekeurige machine als 

user1, is het volgende 

zichtbaar in de ESD Agent. 

 

Dubbelklik op het radar-

icoontje. 

13 

 

Klik op de knop Op afroep. 

14 

 

Selecteer het betreffende 

installatie-item en klik 

vervolgens op de knop 

Installeren. 

15 

 

De applicatie zal nu 

geïnstalleerd worden. 
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App-V 5.x on-demand (user-based) 

Een applicatie on-demand installeren houdt in dat de gebruiker, vanuit de ESD Agent, 

zelf kan kiezen om een beschikbare applicatie te installeren wanneer deze 

nodig/gewenst is. 

Stap Afbeelding  Omschrijving 

1 

 

Klik met de rechtermuisknop 

op Installation Items en 

selecteer New Installation 

Item. 

2 

 

Kies Microsoft App-V 5. Klik 

op Next. 
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3 

 

Aangezien App-V een user-

based oplossing is, staat 

User Based standaard 

geselecteerd. Indien de App-

V applicatie voor iedereen 

beschikbaar moet worden 

op het betreffende systeem 

(globaal), selecteer dan 

Computer Based. Klik op Next. 

4 

 

Blader naar de gedeelde 

applicatiemap en selecteer 

het appv-bestand. Klik op 

Open. 

5 

 

Geef de naam* van het 

installatie-item op. Klik op 

Finish. 

 

*Installatie-items van het type 

Setup Executable (.exe), 

Windows Installer (MSI/MST) 

en App-V worden correct 

uitgelezen qua informatie en 

naamgeving.  

 

Installatiecommando's 

worden te allen tijde goed 

ingevuld. 
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6 

 

Klik op Availability Options. 
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7 

 

Wij raden aan om eerst AD-

groepen te creëren voor de 

betreffende applicaties 

indien u beschikt over een 

Microsoft Active Directory 

Domain. Die kunt u 

vervolgens gebruiken om uw 

applicaties toe te kennen. 

Zie ook het hoofdstuk 

Voorbereiding. 

 

Klik op … naast het veld 

Groups. 

8 

 

Selecteer de applicatiegroep 

waar de gewenste 

gebruikers lid van zijn. Deze 

groep heeft in ons geval één 

lid, genaamd user1.  

 

Klik op Add. 
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9 

 

Klik op OK. 

10 

 

Wanneer u wijzigingen 

aanbrengt, zoals het 

toevoegen van een 

applicatie/installatie-item, 

dient u de wijzigingen op te 

slaan en te verzenden naar 

de agents. Dat doet u door 

op Save and Deploy te 

klikken, zoals gemarkeerd in 

de schermafdruk. 

11 

 

Wanneer u nu inlogt op een 

willekeurige machine als 

user1, is het volgende 

zichtbaar in de ESD Agent. 

 

De ESD Agent is bezig de 

applicatie te installeren. 

12 NVT De applicatie is nu klaar voor 

gebruik op de client. 
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ThinApp (user-based) 

ThinApp is de applicatievirtualisatietechniek van VMware. Ook deze techniek 

ondersteunt ESD. Voor ThinApp is het belangrijk dat u van tevoren een strategie bepaalt 

aangaande het uitrollen van dit type applicatie. Thinapp werkt met streamen van de 

applicatie naar de doelcomputer/-gebruiker, waardoor een constante (snelle) 

netwerkverbinding vereist is. 

Stap Afbeelding  Omschrijving 

1 

 

Klik met de rechtermuisknop 

op Installation Items en 

selecteer New Installation 

Item. 

2 

 

Kies VMWare ThinApp. Klik 

op Next. 
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3 

 

Selecteer het ThinApp 

pakket, in dit geval Adobe 

Reader X. Klik op Open. 

4 

 

Geef een naam op. Klik op 

Finish. 
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5 

 

Aangezien Thinapp op basis 

van streaming werkt vanaf 

een netwerklocatie, staat 

Start with Published 

Shortcut(s) standaard 

geselecteerd. 

 

Klik op Availability Options. 

6 

 

Klik op … naast het veld 

Groups. 
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7 

 

Selecteer de applicatiegroep. 

Klik op Add. 

8 

 

Klik op OK. 

9 

 

Klik op Save and Deploy. 

10 NVT Log in op een systeem met 

een gebruiker aan wie u de 

applicatie heeft toegekend. 
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11 

 

Klik vanuit de system tray met 

de rechtermuisknop op het 

icoon van de ESD Agent. 

Selecteer Status. 

12 

 

 

De Agent laat zien dat de 

applicatie geladen wordt. 

13 

 

De applicatie is nu klaar voor 

gebruik. 

 

  



 
 

 

67 

Network Executable (user-based) 

Met ESD is het mogelijk om netwerkapplicaties die zich op een centrale netwerkschijf/-

locatie bevinden beschikbaar te maken. 

Stap Afbeelding  Omschrijving 

1 

 

Klik met de 

rechtermuisknop op 

Installation Items en 

selecteer New Installation 

Item. 

2 

 

Selecteer Network 

Executable. Klik op Next. 
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3 

 

Blader naar de 

netwerkschijf (in ons 

geval \ESD-

Server\Applications\Note

pad++\notepad++.exe) 

van de applicatie. 

Selecteer de applicatie 

en klik op Open. 

4 

 

Geef een naam op. Klik 

op Finish. 
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5 

 

In het geval van een 

Network Executable zijn 

de eerste twee 

tabbladen (Installation 

Options en Deployment 

Options) niet van belang. 

Klik op Availability 

Options. 

 

Klik op … naast het veld 

Groups. 

6 

 

Selecteer de 

applicatiegroep. Klik op 

Add. 
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7 

 

Klik op OK. 

8 

 

Klik op Save and Deploy.  

9 NVT De applicatie is nu klaar 

voor gebruik. 
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Shortcut (user-based) 

Naast normaal te installeren applicaties is het met ESD ook mogelijk om 

snelkoppelingen (.lnk, .url of .exe) aan te bieden naar bijv. een al geïnstalleerde 

applicatie, een website of een netwerkapplicatie.  

Stap Afbeelding  Omschrijving 

1 

 

Klik met de 

rechtermuisknop op 

Installation Items en 

selecteer New Installation 

Item. 

2 

 

Selecteer Shortcut. Klik 

op Next. 

3 

 

Blader naar de locatie 

van de snelkoppeling (in 

ons geval een 

snelkoppeling naar de 

ESD-website). Selecteer 

deze en klik op Open. 
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4 

 

Geef een naam op. Klik 

op Finish. 

5 

 

Klik op Deployment 

Options. Klik vervolgens 

op Edit Published 

Shortcuts. 
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6 

 

Hier zijn de 

eigenschappen van de 

snelkoppeling verder in 

te stellen. 

 

 

7 

 

Onder Location geef je 

aan waar in het Start-

menu de snelkoppeling 

komt te staan.  

8 

 

We laten de 

snelkoppeling in ons 

geval landen onder een 

nieuwe map, genaamd 

Internet Shortcuts. 

9 

 

In dit scherm is het ook 

mogelijk te kiezen met 

welke internetbrowser 

de snelkoppeling gestart 

wordt, bijv. Google 

Chrome. 

 

Klik op … naast het veld 

Target. 
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10 

 

Blader naar het pad 

waar Chrome 

geïnstalleerd is. In ons 

geval is dat "C:\Program 

Files(x86)\Google\Chrom

e\Application\chrome.ex

e" (standaard). 

 

Klik op Open. 

11 

 

Het is ook mogelijk om 

een aangepast icoon te 

koppelen. 

 

Klik op … naast het veld 

IconFile. ESD 

ondersteunt de 

formaten .ico, .exe en 

.dll. 

12 

 

Blader naar het 

icoonbestand (in ons 

geval kiezen voor de 

ESD.exe). Klik op Open. 
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13 

 

Klik op OK. 

14 

 

Klik op OK. 
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15 

 

Klik op Availability 

Options. Klik op … naast 

het veld Groups. 

16 

 

Selecteer de 

applicatiegroep. Klik op 

Add. 
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17 

 

Klik op OK. 

18 

 

Klik op Save and Deploy. 

19 

 

Klik op Yes. 

20 

 

Klik op OK. 
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21 

 

Wanneer u bent 

ingelogd met een 

gebruiker die lid is van 

de applicatiegroep, ziet 

het Startmenu er als 

volgt uit. 
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Via Cloud 

Wanneer een computer niet is verbonden met bedrijfsnetwerk, heeft u de optie om 

geselecteerde installatie-items te installeren via de ingebouwde Cloud-optie. U 

configureert uw eigen server waarvan de installatie-items worden geïnstalleerd. Zorg 

ervoor dat deze server voldoende beveiligd is! Wanneer u deze optie inschakelt, zullen 

computers, wanneer deze niet verbonden zijn met het bedrijfsnetwerk, op de ingestelde 

webserver controleren of er wijzigingen klaar staan. Indien dat het geval is, zal de Agent 

de wijzigingen uitvoeren. Met deze optie kunt u alles uitvoeren wat via het 

bedrijfsnetwerk mogelijk is, behalve het pushen van installatie-items en real-time 

rapportage. Wanneer de computer zich weer op het bedrijfsnetwerk bevindt, zal de 

rapportage geüpdatet worden en het pushen van installatie-items weer mogelijk zijn.   

Cloud-configuratie 

Hieronder volgen de stappen voor het instellen van uw webserver. 

Afbeelding  Omschrijving 

 

Vanuit de Manager gaat u via 

Settings naar Cloud Options. 

 

Hier kunt u de volgende 

informatie opgeven: 

 

FTP Server: URL/IP-adres van 

de server. 

 

Directory: map op de server 

waar u de installatie-items 

opslaat.  

 

Username/Password: 

gebruikersnaam en 

wachtwoord van de (FTP-

)account van uw server. 

 

URL: de publieke URL 

waarvan de ESD Agent de 

installatie-items downloadt. 
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Klik op OK om de instellingen 

op te slaan. 

 

Installatie via Cloud 

Om een installatie-item via het internet aan te bieden, neemt u de volgende stappen. 

Stap Afbeelding  Omschrijving 

1 

 

Klik met de 

rechtermuisknop op 

het installatie-item dat 

u wenst aan te bieden 

via het internet en 

selecteer Edit 

Installation Item. 
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2 

 

Klik op Restrictions. 

Vervolgens plaatst u 

een vinkje bij Cloud 

Available. Klik op OK om 

de wijziging op te slaan. 

3 

 

Klik met de 

rechtermuisknop op 

het installatie-item dat 

u wenst aan te bieden 

via het internet en 

selecteer FTP upload 

Installation Item. 

De bronmap, inclusief 

alle onderliggende 

mappen en bestanden, 

wordt ingepakt (*.zip) 

en via FTP geüpload 

naar de opgegeven 

FTP-server. 
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4 

 

Klik op Save and Deploy. 

Het geselecteerde 

installatie-item is nu 

beschikbaar voor alle 

computers die zich 

buiten het 

bedrijfsnetwerk 

bevinden maar wel via 

internet verbonden 

zijn. 
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Via Package Store 

Met de Package Store biedt Easy Software Deployment systeembeheerders de 

mogelijkheid om generieke software te downloaden en toe te voegen aan de Manager 

console voor distributie naar de gebruikers en systemen in het bedrijfsnetwerk. De 

Package Store bevat zowel generieke als specifieke software welke voorzien zijn van 

installatie en deïnstallatie commando’s. Het is ook mogelijk om specifieke software 

welke niet generiek verkrijgbaar is te laten (re)packagen naar uw wens en beschikbaar te 

stellen in uw Package Store via de Packaging On Demand dienst. Neem contact met ons 

op voor meer informatie hieromtrent. 

Packages downloaden 

Hieronder volgen de stappen voor het downloaden en toevoegen van packages aan de 

Manager. 

 

Afbeelding  Omschrijving 

 

 

Vanuit de Manager 

klik u op het tas 

icoon. 
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Vervolgens kiest u 

uit uw lijst met 

beschikbare 

packages een item 

en klik u op 

Download. 

 

Het item zal 

downloaden.  



 
 

 

85 

 

Nadat de download 

is voltooid zal het 

package worden 

toegevoegd aan de 

Installation Items. 

Controleer de 

naamgeving en klik 

Finish. 

 

Vervolgens past u 

het installation item 

aan zoals u verder 

gewend bent. 
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Sorteren en rangschikken van packages 

Binnen de Package Store is het mogelijk de beschikbare packages te sorteren en 

rangschikken. Dit is mogelijk voor alle beschikbare kolommen binnen de Package Store: 

Name, Version, Platform, Status 

 

 

 

Verwijderen van package(s) download(s) 

Indien u een package niet meer wenst te gebruiken volgt u de stappen om het installatie 

item te verwijderen van alle machines binnen uw netwerk en vervolgens te verwijderen 

vanuit de Manager console. Vervolgens verwijdert u ook het installatiebestand incl. de 

bijbehorende map. Nu zal het Package weer op status Not Downloaded gezet worden 

binnen de Package Store. 
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Applicaties configureren 

Met Easy Software Deployment versie 6 is het gemakkelijker dan ooit tevoren om uw 

applicaties en werkplekomgeving te configureren. In dit hoofdstuk tonen we u hoe u 

deze configuratie snel en gemakkelijk toepast. 

Stap Afbeelding  Omschrijving 

1 

 

Klik met de 

rechtermuisknop op 

het installatie-item 

waarvoor u de 

configuratie  wenst toe 

te passen en selecteer 

Edit Installation Item. 
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2 

 

Klik op Deployment 

Options. Vervolgens 

klikt u op Edit Control 

Script. 

3 

 

Vanuit dit scherm kunt 

u met de knop Add 

verschillende script 

items toevoegen die na 

de installatie en bij het 

starten van de 

applicatie worden 

uitgevoerd. In dit 

hoofdstuk tonen we u 

een van deze acties: 

een registersleutel 

zetten voor de 

gebruiker. 

 

Klik op Add. 
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4 

 

Scroll naar beneden en 

selecteer Write Registry. 

Klik op Next >. 

5 

 

Vul hier de gewenste 

waarden in. Klik op OK. 

6 

 

Klik op OK. 
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7 

 

Klik op OK. 

8 

 

Klik op Save and Deploy.  
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Software Metering 

Voorheen werkte de Software Metering optie alleen wanneer de Deployment optie 

Published Shortcuts werd gebruikt. Vanaf Easy Software Deployment 6.1.0 is het mogelijk 

om software metering op basis van een MD5-hash toe te passen. De ESD Agent zal actief 

de processen monitoren op basis van de MD5-hash van de executable van de applicatie 

voor elke gebruiker die inlogt op een doelsysteem. Volg de stappen hieronder om deze 

functie te configureren: 

Stap Afbeelding  Omschrijving 

0 NVT Zorg ervoor dat het 

installatie-item dat 

u wilt monitoren 

met Software 

Metering al is 

geïnstalleerd op een 

willekeurig systeem. 

1 

 

Klik met de 

rechtermuisknop op 

het installatie-item 

waarvoor u wenst 

Software Metering 

toe te passen. 
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2 

 

Klik op Deployment 

Options. Zet het 

vinkje bij Software 

Metering. Klik 

vervolgens op Edit 

Processes to monitor.  

 

3 

 

Klik op Add. 
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4 

 

Blader naar het 

systeem 

(\\systeem\c$\install

atiemap\) waarop 

het installatie-item 

al is geïnstalleerd en 

selecteer de 

betreffende 

executable. Klik op 

Open. 

5 

 

De executable is 

toegevoegd en de 

MD5 Hash is 

uitgelezen. Klik op 

OK.  
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6 

 

Klik OK om het Edit 

installatie-item 

scherm te sluiten. 

7 

 

Klik op Save and 

Deploy. Software 

metering is nu 

geconfigureerd voor 

het betreffende 

installatie-item. 

Let op: Een herstart 

van het doelsysteem 

is vereist na 

configuratie van 

Software Metering. 
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Splitsen van systeem- en gebruikers beschikbaarheid 

Voorheen werden Installatie Items volledig geïnstalleerd wanneer ze toegekend werden 

aan een systeem of gebruiker. Vanaf Easy Software Deployment 6.1.0 is het mogelijk om 

de systeem- en gebruikersinstallatie van diezelfde installatie  te splitsen naar een 

specifiek systeem(groep) of specifieke gebruiker(sgroep). Een volledige installatie zal 

alleen worden uitgevoerd wanneer aan beide lidmaatschappen (systeem en gebruiker) 

is voldaan. Volg de stappen hieronder om deze functie te configureren: 

Stap Afbeelding  Omschrijving 

1 

 

Klik met de 

rechtermuisknop op 

het installatie-item 

dat u wenst te 

splitsen. 
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2 

 

Klik op Deployment 

Options. Selecteer 

vervolgens Start at 

OS Startup (System).  
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3 

 

Zet het vinkje bij 

Split system and user 

membership.  

 

Vervolgens voegt u 

bij Groups een 

groep toe welke 

zowel gebruikers als 

systemen bevat OF 

een losse 

gebruikersgroep en 

een losse 

systeemgroep. Klik 

op OK. 

4 

 

Klik op Save and 

Deploy.  

Deze installatie 

wordt nu gesplitst 

aangeboden en pas 

volledig 

geïnstalleerd 

wanneer er een 

gebruiker inlogt op 

het systeem (deze 

gebruiker en het 

systeem dienen dus 

lid te zijn van de 

hier gekozen 

groepen). 
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Beheerde snelkoppelingen aan- of uitzetten 

Vanaf Easy Software Deployment 6.1.0 is het mogelijk om alleen beheerde 

snelkoppelingen op de desktop en/of het Startmenu van een gebruiker te tonen. 

Wanneer deze optie wordt geactiveerd zullen alle onbeheerde, ofwel zelf aangemaakte 

ofwel door applicaties welke niet door ESD zijn geïnstalleerd geplaatste, snelkoppelingen 

verwijderd worden de eerstvolgende keer dat er ingelogd wordt op een systeem waarop 

de ESD Agent draait. Doorloop de volgende stappen om deze functie te configureren: 

Stap Afbeelding  Omschrijving 

1 

 

Vanuit de Manager 

klik Settings > 

Shortcuts. Vink aan  

of u alle 

snelkoppelingen 

van het Start Menu 

en/of van het 

bureaublad wilt 

verwijderen. 

2 

 

Klik op Save and 

Deploy.  

Let op: de 

verwijderde 

snelkoppelingen 

worden bij het 

deactiveren van 

deze functie niet 

teruggezet. Deze 

actie is 

onomkeerbaar! 
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Applicaties deïnstalleren 

Zo gemakkelijk als het is om een applicatie toe te kennen/installeren, zo eenvoudig is het 

ook om een applicatie te verwijderen. 

Het verwijderen van een applicatie kan op twee manieren: 

1. Lidmaatschap opheffen van de desbetreffende gebruiker of computer in Active 

Directory. 

2. De applicatie laten verlopen; u geeft dan aan dat de applicatie niet meer in gebruik is 

en geeft een trigger voor automatische deïnstallatie. 

Een applicatie deïnstalleren (computer-based) 

Stap Afbeelding  Omschrijving 

1 

 

Klik met de 

rechtermuisknop 

op het installatie-

item dat u wenst te 

verwijderen en 

selecteer Edit 

Installation Item. 
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2 

 

 

 

Klik op Availability 

Options. 

 

Verwijder de 

computer uit de 

lijst met 

computers. Dat 

doet u door de 

tekst te selecteren 

en te verwijderen.  

 

Selecteer Activate 

Uninstall. 

3 

 

 

Klik op OK. 
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4 

 

Klik op OK. 

5 

 

Klik in de Manager 

op Save and Deploy. 

6 

 

 

De applicatie wordt 

nu automatisch 

gedeïnstalleerd op 

de 

doelcomputer(s). 
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Een applicatie deïnstalleren (user-based) 

Stap Afbeelding  Omschrijving 

1 

 

Klik met de 

rechtermuisknop 

op het installatie-

item dat u wenst te 

verwijderen en 

selecteer Edit 

Installation Item. 

2 

 

Klik op Availability 

Options. 

 

Hier ziet u de 

gekoppelde groep 

ingevuld onder 

Groups: 

APPL_7zip_MSI 

 

Selecteer Activate 

Uninstall.  

 

Om de applicatie 

voor iedereen te 

verwijderen, 

verwijdert u hier de 

volledige groep. 

 

U kunt er ook voor 

kiezen om slechts 

één gebruiker te 
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verwijderen uit de 

AD-groep.  

3 

 

Open Active 

Directory Users and 

Computers en zoek 

de applicatiegroep 

op zoals vermeld in 

het veld Groups. 

 

Selecteer de 

gebruiker en klik 

op Remove. 

 

Klik op OK. 

4 

 

 

De applicatie wordt 

nu automatisch 

gedeïnstalleerd 

voor de 

verwijderde 

gebruiker(s). 
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Installatie-items exporteren en importeren 

Het is met ESD ook mogelijk om exports van installatie-items te maken om deze elders 

of op een ander moment te importeren. Het gehele installatie-item, incl. alle 

configuratie-instellingen, wordt meegenomen tijdens de export. 

 

Stap Afbeelding  Omschrijving 

1 

 

Om een export te 

maken, klikt u met 

de rechtermuisknop 

op het betreffende 

installatie-item en 

selecteert u 

vervolgens Export 

Installation Item 

(*.zip). 

 

2 

 

Blader naar een 

gewenste locatie. 

Klik op Save. 

3 

 

Klik op OK. 
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4 

 

De export wordt 

getoond. Het is een 

zip-file. 

5 NVT Om te testen, gaan 

we nu de applicatie 

verwijderen en 

opnieuw 

importeren. 

6 

 

 

 

 

Klik met de 

rechtermuisknop op 

Installation Items en 

selecteer vervolgens 

New Installation Item. 

6 

 

Scroll helemaal naar 

beneden en kies 

Import. Klik op Next. 
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7 

 

Blader naar de 

locatie van de 

Export. 

8 

 

Selecteer het zip-

bestand en klik op 

Open. 

9 

 

Selecteer de 

gedeelde 

applicatiemap. 

In ons geval is dit 

een DFS pad: 

\\app.local\Root\Ap

plications 

 

Klik op OK. 
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10 

 

Klik op Yes. 

11 

 

Het zip-bestand 

wordt uitgepakt 

naar de gekozen 

locatie... 

12 

 

Klik op OK. 

13 NVT De applicatie is nu 

geïmporteerd met 

alle eigenschappen 

zoals we de 

applicatie eerder 

geconfigureerd 

hebben, inclusief 

security-groepen. 

Mocht u deze 

informatie niet 

willen meenemen, 

verwijder ze dan 

voordat u het 

installatie-item 

exporteert. 
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Rapportage 

ESD beschikt ook over een rapportagefunctie. Deze rapportagefunctie laat de beheerder 

in één oogopslag zien hoe vaak een applicatie geïnstalleerd, verwijderd, mislukt of 

geweigerd is. U kunt rapportages opvragen: 

● per computer; 

● voor alle installatie-items; of 

● per installatie-item. 

De rapportages worden via de ESD Manager opgevraagd. 

Per computer 

Stap Afbeelding  Omschrijving 

1 

 

In de ESD Manager 

klikt u met de 

rechtermuisknop 

op Report Directory 

en vervolgens op 

Show Reports. 

2 

 

Selecteer een 

computer. 

 

Alle installaties 

voor de 

betreffende 

computer worden 

getoond. 
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Voor alle installatie-items 

Stap Afbeelding  Omschrijving 

1 

 

In de ESD Manager 

klikt u met de 

rechtermuisknop 

op Installation Items 

en vervolgens op 

Installation Items 

Report Status. 

2 

 

Een overzicht van 

alle aanwezige 

installatie-items 

wordt getoond.  

 

U kunt dit overzicht 

vervolgens 

exporteren naar 

een .csv-bestand 

voor verdere 

verwerking. 

 

Per installatie-item 

kunt u doorklikken 

d.m.v. een 

dubbelklik op het 

geselecteerde 

installatie-item (in 
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dit voorbeeld 

Adobe Acrobat 

Reader DC NL 

2019). 

 

3 

 

Dat levert voor dit 

installatie-item op 

zijn beurt weer een 

overzicht op. Ook 

dit overzicht kunt u 

exporteren naar 

een .csv-bestand 

voor verdere 

verwerking. 

4 

 

Nogmaals 

doorklikken (in dit 

geval op WIN-7-NL-

X64) levert een 

overzicht op van 

alle installatie-items 

die op de 

geselecteerde 

computer zijn 

aangeboden. 
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Per installatie-item 

Stap Afbeelding  Omschrijving 

1 

 

Klik met de 

rechtermuisknop op 

een installatie-item 

waarvoor u een 

rapport wilt 

opvragen en 

vervolgens op Show 

Report Status. 

2 

 

Het rapport wordt 

getoond. U kunt dit 

overzicht vervolgens 

exporteren naar een 

.csv-bestand voor 

verdere verwerking. 
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Software Metering rapportage 

Wanneer u Software Metering voor een installatie-item heeft geconfigureerd kunt u hier 

specifieke rapporten voor opvragen.  

Stap Afbeelding  Omschrijving 

1 

 

Klik met de 

rechtermuisknop op 

een installatie-item 

waarvoor u een 

rapport wilt 

opvragen en 

vervolgens op 

Software Metering. 

2 

 

Het rapport toont 

nu door welke 

gebruiker het 

installatie-item:  

- Voor het 

eerst is 

gestart 

- Voor het 

laatst is 

gestart 

- En hoeveel 

keer het in 

totaal is 

gestart. 
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Nawoord 

We hebben onze uiterste best gedaan om u met deze gebruikersgids (die stiekem een 

admin-gids is, omdat admins deze software gebruiken) goed op weg te helpen met Easy 

Software Deployment. 

Mocht u toch nog vragen of suggesties hebben, dan kunt u altijd contact met ons 

opnemen via onze website, per e-mail of via een van onze socialmediakanalen. 

 

http://www.easysoftwaredeployment.nl/ 

info@easysoftwaredeployment.nl 

Twitter @esdapp 

Facebook 

LinkedIn 

Google+ 

 

Let’s make it EASY! 

 

Het Provolve IT/Easy Software Deployment-team. 

 

 

http://www.easysoftwaredeployment.nl/
mailto:info@easysoftwaredeployment.nl
https://twitter.com/esdapp
https://www.facebook.com/EasySoftwareDeployment
https://www.linkedin.com/company/easy-software-deployment
https://plus.google.com/107172545508406593944/

