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Om te beginnen met het installeren van SPSS 26 moet je eerst het installatiebestand op
jouw apparaat downloaden. Dit doe je door op de downloadlink te klikken in jouw
besteloverzicht op onze website of door te klikken in de link in de bevestigingsmail die je
hebt ontvangen van ons. Hiermee wordt er een .zip bestand op jouw apparaat
gedownload.
Om dit .zip bestand te openen heb je een uitpakprogramma nodig, zoals WinRAR (hier te
vinden: https://www.winrar.nl/ )
Je krijgt de keuze tussen de 32-bits versie en de 64-bits versie van SPSS 26. Wij raden
aan om dezelfde bits versie te installeren die jouw apparaat heeft. Klik [HIER] om uit te
vinden welke bits versie jouw apparaat heeft.

SPSS 26: UITPAKKEN MET WINRAR
Open het gedownloade .zip bestand met WinRAR. Selecteer ‘Uitpakken in’ om de
uitgepakte bestanden op jouw apparaat op te slaan.

Kies een opslaglocatie op jouw apparaat. Zorg ervoor dat de locatie makkelijk voor jou te
vinden is. De meestgekozen locaties zijn het Bureaublad en de Downloads map. Klik op
‘OK’ wanneer je een locatie hebt gekozen. Vervolgens zal je een klein venster te zien
krijgen waarin je kan zien dat jouw bestand wordt uitgepakt.
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Zodra dit kleine venster is gesloten, kan je naar de opslaglocatie gaan. Hier zal je de
volgende twee bestanden zien:

Klik nu op de juiste bits versie om jouw installatie te beginnen.

SPSS 26: INSTALLEREN
Het installatiescherm zal zich openen:
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Let er goed op dat je alle voorwaarden van IBM accepteert. Klik vervolgens telkens op
‘Next’ wanneer je de voorwaarden hebt geaccepteerd.

Zodra alle voorwaarden zijn geaccepteerd zal de installatie beginnen door op ‘Install’ te
klikken.
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Let op: er zal tijdens de installatie een zwart scherm tevoorschijn komen, waarin heel snel
tekst voorbij vliegt. Dit kan even duren en is een onderdeel van de installatie van SPSS.
Hier hoef je zelf niets te doen. Dit scherm zal vanzelf weer verdwijnen.

Zodra de installatie is voltooid zal SPSS je de optie geven om het programma direct te
openen.
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Bij het openen van de software zal je direct de mogelijkheid krijgen om de software te
activeren door jouw serienummer in te vullen. Kies hier voor ‘Authorized user license’ en
klik op ‘Next’.

Nu kan je jouw serienummer invullen. Dit serienummer kan je vinden in de
bevestigingsemail die je hebt ontvangen van ons en in jouw besteloverzicht op de
SURFspot website. Klik vervolgens weer op ‘Next’.
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Als jouw software nu goed is geactiveerd dan krijg je het volgende scherm te zien.

Jouw SPSS 26 is nu geactiveerd en je kan ermee aan de slag. Klik hiervoor op ‘New
Dataset’ om aan een nieuw SPSS bestand te beginnen.
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SPSS 26: VINDEN OP JOUW COMPUTER
Als de installatie succesvol is gelopen dan staat SPSS 26 nu op jouw computer. Om de
software weer te vinden heb je twee mogelijkheden:
LINKS: Klik op jouw ‘Start’ knop (links onderin het beeldscherm) en ga naar IBM SPSS
Statistics zoeken. Vanuit hier kan je jouw software weer openen.
RECHTS: Gebruik het vergrootglas om handmatig naar ‘SPSS’ te zoeken op jouw
apparaat. Zorg er in dit geval voor dat je het juiste bestand gebruikt om de software te
openen.

Wij wensen je veel succes met de software!
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