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Verwijderen van G DATA 
In dit gedeelte zal u een aantal screenshots zien met instructie om GData te 

verwijderen. 

 

Om te beginnen, klikt u op start.  

Vervolgens klikt u op ‘’instellingen’’ (het tandwieltje). 

 

Zodra u dit scherm voor u heeft, klikt u op “Apps”. 

Als het volgende scherm geopend is, scrolt u in de lijst met het muiswiel totdat u      

G Data ziet. 



 
Als u G Data heeft gevonden, klikt u hierop om het te verwijderen. (Zie volgende 

bladzijde) 



 

U heeft de keuze om te wijzigen of te verwijderen. 

Klik op verwijderen. 

Vervolgens komt er nog een scherm op uw beeld te staan. 



 

Klik hier vervolgens weer op verwijderen. 

G DATA zal nu opstarten zodat u het verwijderen kan voltooien na het uitvoeren van 

een paar stappen. 

  



 
Eerst krijgt u dit scherm voor u, zorg ervoor dat beide opties zijn aangevinkt. 

Zodra deze opties zijn aangevinkt, klikt u op “Volgende >”. 

 

Als u op volgende heeft geklikt, krijgt u dit beeld voor u. 

Hier klikt u op “Ja”. 

Nadat u op “Ja” geklikt heeft, zal u eventjes moeten wachten totdat het programma 

klaar is met het verwijderen. 

Naderhand komt er nog een scherm voor u. (Zie volgende bladzijde) 

 



 

Als het proces klaar is, krijgt u het scherm voor u waar G DATA aangeeft dat het 

verwijderen bijna voltooid is. Om dit volledig af te ronden, zorg dat er een vinkje staat 

bij “Nu opnieuw opstarten” en klik vervolgens op “Afsluiten”. 

Wanneer de computer opnieuw heeft opgestart, zal G DATA zijn verwijderd van uw 

computer. 

  



Installeren EScan 
In dit gedeelte zal er uitleg komen over hoe u het anti-virus programma EScan kunt 

installeren. 

De volgende link brengt u naar een download van EScan: 

https://dl.swcode.nl/2819/eScanAV-SOHO-Install.exe  

Druk eerst op de CTRL knop op uw toetsenbord, klik dan op de link. 

 

Als u dit heeft gedaan, zal een webbrowser openen en de installatie beginnen. Let 

op de balk die onderaan zichtbaar word, hier word weergeven wanneer de installatie 

compleet is. Zodra de installatie klaar is, klik dan op “eScanAV-SOHO-in….exe”. 

 

Zodra u hier op geklikt heeft, krijgt u het onderstaande scherm voor u. 

 

Bij de 1e stap zult u dit scherm voor u krijgen. Hierbij kunt u de taal kiezen die word 

gebruikt tijdens het installeren en gebruik van EScan. 

Klik op “OK” om door te gaan naar de volgende stap. 

Na het klikken op “OK” krijgt u nog een scherm voor, hier zult u even moeten 

wachten. Tijdens dit proces word EScan geïnstalleerd. 

https://dl.swcode.nl/2819/eScanAV-SOHO-Install.exe


 
Deze 2 schermen zullen ook up uw beeld verschijnen om te laten weten dat het 

installatie proces nog bezig is. 

 

In het lege balkje onder de tekst “voer licentiesleutel in” (Rode cirkel) kunt u uw 

licentie code invoeren. Dit is een code van 30 karakters lang en word meegeleverd 

op de mail en/of op papier. Nadat u deze code heeft ingevoerd, drukt u op 

“Toepassen” en daarna op “OK”. (Groene cirkel) 

 

Nadat u uw licentiecode heeft ingevoerd en op “Toepassen” en “OK” heeft geklikt, 

krijgt u dit scherm voor u. Klik op “Registreer nu”. 



 

U krijgt dit scherm voor u. Klik hier op “Activeren”. 

 

 



 

Nadat u op “Activeren” heeft geklikt, krijgt u dit beeld voor u. Zorg ervoor dat onder 

“Registratie Status” wel staat “Geactiveerd”. 

Als dit wel het geval is, kunt u door. Klik op “OK”. 

 

Na deze stap bent u klaar met het installeren & activeren van eScan. 


