
DYMO Label v.8.6.1 
Leesmij — 9 februari 2017 
Dit document bevat belangrijke informatie die niet in andere DYMO Label-documentatie staat. 
Er worden veranderingen in systeemvereisten, nieuwe functies en bekende problemen besproken. 
Lees dit document zorgvuldig door! 

NIEUW IN DEZE RELEASE 
In deze release is het volgende opgenomen: 

• Opgeloste problemen 

Opmerking voor ontwikkelaars: DYMO heeft een DSK (Software Developer's Kit) voor alle ondersteunde 
printers. Zie www.dymo.com voor meer informatie. 
 
 
SYSTEEMVEREISTEN 
Ondersteuning voor besturingssysteem 
Windows 7 SP1 of later (32-bits of 64-bits) 
Windows 8 (32-bits of 64-bits) 
Windows 8.1 (32-bits of 64-bits) 
Windows 10 (32-bits of 64-bits) 
 
 
INSTALLATIE 
Beheerdersrechten 
U moet de DYMO Label-software vanaf een gebruikersaccount met beheerdersrechten installeren. 
U kunt de software echter gewoon gebruiken wanneer u zich op een account met beperkte rechten 
hebt aangemeld. 

COMPATIBILITEIT 
Printerondersteuning 
DYMO Label v.8 ondersteunt de volgende printermodellen: 
LabelWriter 450 
LabelWriter 450 Turbo 
LabelWriter 450 Twin Turbo 
LabelWriter 450 Duo 
LabelWriter 4XL 
 
MobileLabeler 
LabelManager Wireless PnP 
LabelManager 280 
LabelManager 500TS 
LabelManager PnP 
LabelManager 420P 
LabelManager 450D 

Eerdere LabelWriter-printers worden in deze versie van DYMO Label-software NIET ondersteund. 

Ondersteuning add-ins 
DYMO Label v.8 bevat add-ins voor: 

• Microsoft Office 2010, 2013 en 2016 - Word, Excel en Outlook 
• QuickBooks 2013, 2014 en 2016 (uitsluitend VS) 

http://www.dymo.com/


• Act! 2011, 2012 en v16 (Uitsluitend Engels) 

VOOR GEBRUIKERS VAN DYMO LABEL-SOFTWARE VERSIE 7 
Compatibiliteit tussen DYMO Label-software versie 7 en DYMO Label v.8 
U kunt DYMO Label v.8 installeren als u versie 7 hebt geïnstalleerd. U kunt beide versies probleemloos 
tegelijk gebruiken.  
De volgende wijzigingen worden aangebracht tijdens de installatie van DYMO Label v.8: 

• Microsoft Office, QuickBooks en ACT! Add-ins voor versie 7 worden verwijderd en vervangen 
door de add-ins van DYMO Label v.8. 

• Printerstuurprogramma's van versie 7 worden bijgewerkt tot de stuurprogramma's van DYMO 
Label v.8. 

Instellingen DYMO Label-software versie 7 voor Windows importeren 
DYMO Label v.8 heeft een wizard voor eerste uitvoering die uw voorkeuren en adresboek van versie 7 
kan importeren. Uw instellingen voor de labelbestandenmap worden als onderdeel van dit proces 
geïmporteerd. Wanneer u labelbestanden in DYMO Label versie 8 opent, wijst het dialoogvenster 
Bestand openen naar uw standaard labelbestandenmap van versie 7. 

Compatibiliteit labelbestanden DYMO Label Software versie 7 
DYMO Label v.8 kan labels van versie 7 (.lwl) importeren. DYMO Label v.8 kan geen 
tape-labelbestanden van versie 7 (.D1L) openen.  

BEKENDE PROBLEMEN 
De add-in QuickBooks installeren op Windows 7 (Alleen VS) 
Na het installeren van de DYMO Label-software moet u zich aanmelden als beheerder en vervolgens 
QuickBooks ten minste één maal opstarten, anders verschijnt de add-in-knop niet in de werkbalk. De 
add-in-knop is zichtbaar wanneer u vervolgens QuickBooks in normale modus opstart. 
 
 
 
CONTACT OPNEMEN MET DE TECHNISCHE ONDERSTEUNING VAN DYMO 
 
Als u technische ondersteuning nodig hebt, neemt u als volgt contact op met DYMO: 
  
 URL: www.dymo.com 

http://www.dymo.com/

