
Nieuwe installatie
                          e.solution v4.0.0

Installatie voorbereiden
Mocht er al een eerdere versie van e.solution op de PC geïnstalleerd zijn, dan moeten de volgende stappen worden doorlopen 
wanneer een update niet lukt. 
 
De update software kan worden gedownload inclusief handleiding op: https://mhiae.com/e-solution/.

Vorige versie van e.solution volledig van PC verwijderen

Vereiste

 – De e.solution softwareversie 3.9.X of ouder is op de PC geïnstalleerd. 

Stappen

1. De oude softwareversie van e.solution deïnstalleren.

 – [Windows 7]  Systeem instellingen → Programma deïnstalleren

 – [Windows 10]  Instellingen → Apps → Apps en onderdelen 

2. De inhoud van de map Mitsubishi Heavy Industries e.solution opschonen tot en met onderstaande.

 – Deze map bevind zich standaard in C:\e.solution. 

 

 – Door het behouden van de bovenstaande bestanden blijven de instellingen van e.solution behouden. 

Resultaat

 – De PC is gereed voor de nieuwe installatie.

https://mhiae.com/e-solution/


Actuele versie 4.0.0 van e.solution downloaden

Methode

1. De installatiedata van e.solution versie 4.0.0 van de Mitsubishi Heavy Industries website halen en op de PC opslaan.

 – Downloadcenter: https://mhiae.com/wp-content/uploads/2021/07/MHI_esol_v4.0.0_50hz.exe_.zip

Installatie uitvoeren
Vereiste

 – De vorige versie van e.solution is verwijderd van de 
PC.

 – Het installatiebestand van e.solution versie 4.0.0 is 
op de PC aanwezig.

Stappen

1. Het installatiebestand van e.solution  
versie 4.0.0 openen en uitvoeren.

2. Op [Next] klikken.

3. De gebruikers en licentie voorwaarden accepteren, 
op [Next] klikken.



4. Gebruikersinformatie ingeven en met [Next] 
bevestigen.

5. Installatielocatie kiezen en met [Next]  
bevestigen.

 – Aanbevolen installatielocatie C:\e.solution of 
een eigen locatie kiezen.

 – Om de installatielocatie te veranderen, op 
[Change] klikken.

6. Om de installatie te starten, op [Install]  
klikken.

Voorlopig resultaat

 – Installatie word uitgevoerd.

7. Om de installatie af te sluiten, op [Finish] 
klikken.

Tussenresultaat

 – De e.solution softwareversie 4.0.0 start.

8. Op [OK] klikken.

Bij eerste keer opstarten volgt de registratie

In het venster „Select Country“:
 – „Nederland“ kiezen en bevestigen.

In het venster „Registratie“:
 – Met „Go to MHI website“ de website van Mitsubishi 

Heavy Industries oproepen.
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Mitsubishi Heavy Industries website:
 – Het formulier invullen.

 – De ingegeven data controleren.

 – De registratie afsluiten.

 – Uit het ingavevenster van de e.solution software de 
activeringscode kopiëren.

 LET OP
 ● Voor een foutvrij gebruik van e.solution is het 

eenmalig nodig om de toegangsrechten in de map 
van de software te activeren.

9. Om de maptoegangsrechten te actualiseren/
activeren, in het hoofdmenu van e.solution onder 
Help op [Update Folder Permissions] klikken.

Resultaat

 – De e.solution softwareversie 4.0.0 is succesvol 
geïnstalleerd.


