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Instellingen internetbrowser om met AgroVision te kunnen werken

Gefeliciteerd! U kunt vanaf nu gaan werken met één of meerdere Agrovision online modules op de website
www.heyboerbv.com.
Mocht u na de uitleg hieronder nog problemen hebben met de toegang tot de module(s), dan kunt
u contact opnemen met Dany Wolgen 0321335033 of d.wolgen@heyboerbv.com
U gaat naar www.heyboerbv.com. Bovenaan rechts in de hoek ziet u inloggen staan. Hier klikt u op en u logt
met gebruikersnaam en wachtwoord in op het extranet van Heyboerbv. Uw gebruikersnaam en wachtwoord
van de oude website kunt u gebruiken voor de nieuwe website. Als u voor het eerst wilt inloggen moet u zich
éénmalig registreren. U klikt op “nu registreren” Vervolgens klikt u op “ik ben een bestaande klant” U dient
uw relatienummer(debiteurennummer) bij de hand te houden. Na het invullen van uw relatienummer, naam
en e-mail klikt u op “verstuur”. U krijgt per direct uw gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd per mail. U
kunt nu inloggen.
Als u voor het eerst met de online modules van Agrovision gaat werken, moet u eerst uw instellingen onder
internetopties in uw browser aanpassen. Hieronder een korte uitleg hoe u dat moet doen.
De afbeelding hieronder krijgt u te zien wanneer uw instelling nog niet zijn aangepast.
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Uitleg stap voor stap instellingen in uw browser aanpassen.

o
o
o

Klik op “Extra” in de menubalk van uw browser en kies “Internet Opties”.
Kies het tabblad “Privacy”, zie afbeelding hieronder.
Klik onderaan het scherm op “Bewerken” of op de eerste button “websites”, zie afbeelding
hieronder.

o

Vul in de lege regel onder adres van website 'opticrop.nl' in (zonder aanhalingstekens en
zonder www.) en klik op “Toestaan” (zie afbeelding hieronder)
Sluit alle schermen door op “OK” te drukken.
Sluit de browser af. Sluit uw computer af. Start uw computer opnieuw op. Log opnieuw in
op extranet onder www.heyboerbv.com. Uw agrovisionmodule start nu op. Succes!
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