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Wind_Interactive: Installatie 
 
Het programma Wind_Interactive wordt door het WTCB gratis geleverd in de vorm van een 
pakket WInt_pkg.zip die in de Matlab©-omgeving werden ontwikkeld. Dit programma werd 
evenwel zodanig gecompileerd dat de gebruiker niet zelf over een Matlab©-versie hoeft te 
beschikken.  
 
Bij de eerste ingebruikstelling zal de Matlab Runtime (≅ 1000 Mb) gedownload worden. Dit 
kan veel tijd in beslag nemen maar deze operatie is éénmalig. 
 
Wij raden aan om niet te vergeten het vakje aan te vinken « Add a shortcut to the desktop » op 
het moment van de installatie van het programma. Zoniet zal het programma moeten 
gelanceerd worden vanaf het dossier : 
c:\Program Files (x86)\NAN Eurocodes\Wint\application\  
of 
c:\Program Files\NAN Eurocodes\Wint\application\   (Windows 32 bits) 
 

 
 
Tip: wanneer de installatie beëindigd is, mag u het installatiebestand verwijderen: 
(Wint_pkg.zip) wegens overbodig. 
 
 

Vereiste configuratie 
Wind_Interactive werd alleen nog maar getest in Windows 7, Windows 8 en Windows 8.1. Er 
is geen enkele garantie dat het functioneert op een ander, recenter systeem (bvb. Windows 10) 
of een ouder systeem (bvb. Windows XP). 
 
Voor een optimale weergave dient de resolutie van het scherm minstens 1024x768 te 
bedragen. 
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Hulp, bugs en suggesties 
 
Er lijkt niets te gebeuren als ik Wind Interactive probeer te installeren: 
 
De kans bestaat dat het netwerk beveiligingssysteem van uw bedrijf het downloaden van 
Matlab Runtime verbiedt.  

1) In dit geval moet u de Matlab Runtime R2016b (9.1) zelf downloaden en installeren. 
Vergeet ook niet de update te installeren.1 

2) Zodra de Matlab Runtime R2016b (9.1) is geïnstalleerd, moet u een andere versie van 
Wind_Interactive downloaden op het volgende adres: 
https://www.wtcb.be/index.cfm?dtype=tools&doc=WInt_files.zip 

3) U hoeft alleen maar dit Zip-bestand uit te pakken op uw computer en het Wind-
interactive.exe bestand uit te voeren. 

 
Fout : « mclmcrrt9_0.dll » is niet gevonden : 
 
Het gebeurt dat er bij het opstarten van het programma een foutmelding te voorschijn komt 
die aangeeft dat het document « mclmcrrt9_0.dll » niet werd gevonden. U dient onderstaande 
parameter toe te voegen aan de Windows systeemvariabele “PATH”. (Let er op dat niet alle 
bestaande parameters verwijderd worden). 
 
Voor een systeem Windows 64 bits: 
c:\Program Files (x86)\MATLAB\MATLAB Runtime\v90\runtime\win32\  
 
Voor een system Windows 32 bits: 
c:\Program Files\MATLAB\MATLAB Runtime\v90\runtime\win32\ 
 
Op onderstaande website wordt uitgelegd hoe de PATH aan te passen: 
http://www.computerhope.com/issues/ch000549.htm 
 
Andere problemen en suggesties: 
 
Als u hulp nodig hebt voor de installatie of het gebruik van het programma, als u een bug 
ontdekt of als u een suggestie hebt voor de toekomst, kan u met ons contact opnemen via e-
mail op het adres antenne.eurocodes@bbri.be. 
 

Waarschuwing 
 
Hoewel alle voorzorgsmaatregelen werden getroffen om te verzekeren dat dit programma 
correcte informatie bevat, wijzen de Normen-Antenne en het WTCB iedere aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten, foute interpretaties of schade ten gevolge van het gebruik ervan af.  
 
 
 

Copyright CSTC-WTCB 2019 

 
1 Als de links niet werken, kunt u de Matlab Runtime R2016B (9.1) vinden op het volgende adres: 
https://nl.mathworks.com/products/compiler/matlab-runtime.html 

https://ssd.mathworks.com/supportfiles/downloads/R2016b/deployment_files/R2016b/installers/win64/MCR_R2016b_win64_installer.exe
https://ssd.mathworks.com/supportfiles/downloads/R2016b/deployment_files/R2016b/installers/win64/MCR_R2016b_Update_6.exe
https://www.wtcb.be/index.cfm?dtype=tools&doc=WInt_files.zip
http://www.computerhope.com/issues/ch000549.htm
mailto:antenne.eurocodes@bbri.be
https://nl.mathworks.com/products/compiler/matlab-runtime.html
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