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1. Installatie 
 

Download het bestand van: http://www.casuutrecht.nl/bestanden/CITO2Installer.exe  

Dubbelklik op de gedownloade CITO2Installer_x.x.x.exe 

Mogelijk krijgt u een Windows waarschuwing dat een programma wijzigingen aan wil brengen, 

bevestig dit dan met ‘Ja’ 

De installatiebestanden zullen dan uitgepakt gaan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Dan wordt het welkomstscherm van de CITO2 installer weergegeven. Deze zal altijd in de Engelse taal 

weergegeven worden. Klik op ‘Next’ 

http://www.casuutrecht.nl/bestanden/CITO2Installer.exe
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In bovenstaand scherm selecteert u in het Pull-downmenu de als ‘Application language:’ ‘Dutch’ en 

als ‘Application country:’ ‘Nederlands’. 

Al u wilt u dat de software automatisch opstart als Windows opgestart wordt dan laat u het vinkje 

voor ‘Automatically start CITO2 when Windows starts’ staan, wilt u dit niet dan verwijdert u het 

vinkje. 

Het scherm zal er dan als volgt uit kunnen zien: Klik op ‘Next’. 

In bovenstaand scherm kunt u desgewenst de installatielocatie wijzigen. Is de installatielocatie goed 

dan klikt u op ‘Next’. 
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Bevestig de melding dat de locatie aangemaakt gaat worden met ‘Ok’ 

Als op deze PC al een installatie van CITO2 aanwezig is geweest krijgt u een waarschuwing dat als u 

doorgaat deze gegevens overschreven gaan worden, zorg in dat geval dat een recente back-up 

aanwezig is zodat geen kalibratiegegevens verloren gaan wat weer tot problemen kan leiden bij een 

controle door de RDW. 

 

 
 

 

 

 

De installatie zal doorgaan tot u in bovenstaand scherm wederom op ‘Next’ moet klikken. 

 

Als bovenstaande bewerking dan voltooid is klik u op ‘Next’. Na korte tijd zal onderstaand scherm 

weergegeven worden. 



CITO2 installatie/migratie handleiding 

4 
GBCITO2160419 

 

Als u de software beschikbaar wilt maken voor alle gebruikers van deze computer, een snelkoppeling 

in het Windows startmenu en op het bureaublad wilt klikt u op ‘Next’. Desgewenst kunt u deze 

opties wijzigen. 

 

Klik op ‘Done’ om de installatie van CITO2 af te ronden. 

 

2. Software voorbereiden voor eerste maal opstarten 

 Dubbelklik op het CITO2 pictogram  om de software op te starten. 

 

Bovenstaand pop-up wordt weergegeven. 
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Als u een melding krijgt van b.v. Windows Firewall moet u deze toegang toestaan. 

  

De eerste maal dat de software opgestart wordt moet u de eindgebruikersovereenkomst lezen en 

accepteren en op ‘Doorgaan’ klikken. Als u de overeenkomst niet accepteerd zal de software 

afsluiten. 

 

U moet nu een wachtwoord opgeven voor de ‘Standaard gebruiker’ en de ‘Administrator’ Beide 

wachtwoorden moeten aan de voorwaarden voldoen zoals in de rode tekst hierboven beschreven. 



CITO2 installatie/migratie handleiding 

6 
GBCITO2160419 

 

Als u het wachtwoord aan het ingeven bent en de rode tekst verdwijnt dan voldoet het wachtwoord 

aan de gestelde eisen. 

Onthoudt de wachtwoorden goed, het administrator wachtwoord moet u ook gebruiken als 

wijzigingen aan de instellingen van de software aangebracht moeten worden. CASU kent uw 

wachtwoorden niet. Afhankelijk van de Windows versie moet nu eerst of direct na het eerste 

inloggen de software geactiveerd worden zoals op volgende pagina beschreven is. 

  

Log in met het door u aangemaakte wachtwoord. 

 

 

In bovenstaand scherm ziet u dat er nog geen kaartlezer aangesloten is, voor nu is dat nog geen 

probleem maar u kunt de kaartlezer nu aansluiten op een vrije USB poort van de computer. De 

installatie van de drivers zal automatisch plaatsvinden. 

Krijgt u deze melding terwijl de kaartlezer wel aangesloten is dan is er mogelijk een probleem met de 

installatie, controleer of de USB poort wel functioneert of sluit de kaartlezer aan op een andere USB 

poort als deze beschikbaar is. 
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3. Activeren van de software met het licentiebestand  

Sla het aangeleverde CITO2 licentiebestand vanuit de aan u verzonden email op bijvoorbeeld 
op het bureaublad van uw PC. 
 
Klik op “Instellingen” en wederom op “Instellingen”. 

 

 
 

Voer het Admin wachtwoord in en klik op “OK”. 
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In het nieuwe venster klikt u in de linker kolom op “Licentiegegevens”. 
 

 
 

Klik op “Zoeken”. 
 

 
 

Navigeer naar het eerder opgeslagen licentiebestand. Selecteer dit bestand en klik op 
“Openen”.  
 

 
 

Klik op “Registreer” om het proces te beëindigen. 

 



CITO2 installatie/migratie handleiding 

9 
GBCITO2160419 

4. Instellingen 
 

Hoe de verdere instellingen gewijzigd moeten worden staat in de handleiding van de software. Deze 

is te benaderen is via ‘Instellingen/Handleiding’. Hieronder wordt verwezen naar het hoofdstuk in de 

handleiding. 

Backupinstellingen: Hoofdstuk 3.1.4 
Stel in dat elke keer bij het afsluiten of op een door u gekozen tijdstip een back-up gemaakt wordt. In 

onderstaand voorbeeld wordt deze back-up elke dag om 10:30 uur gemaakt en deze back-up wordt 

opgeslagen op locatie: C:\Users\Stoneridge. 

Aan te bevelen is de optie elke keer bij afsluiten en als locatie een netwerkmap zodat de back-up 

buiten deze pc bewaard wordt zoals dit vereist is. 

 

Werkplaatsgegevens aanvullen: Hoofdstuk 3.1.5  
Vul altijd de ontbrekende werkplaatsgegevens in, eventueel kan ook een logo van uw firma 

geïmporteerd worden zodat geen bedrijfsstempel meer vereist is. Diverse rapporten worden dan 

gepersonaliseerd d.m.v. het gebruikte logo. Logo moet voor bewerking in hoge resolutie in JPG, TIFF 

of PNG aangeleverd zijn bij Gerard (gerard@casuutrecht.nl) voor voorbewerking. 

Let op! 

Om een rapport/register aan de wettelijke eisen te laten voldoen moet of het logo voorzien van 

bedrijfsnaam zoals inschrijving KvK en adresgegevens aan de software worden toegevoegd of  op elk 

rapport/register moet een bedrijfsstempel geplaats worden.  
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Printerinstellingen: Hoofdstuk 3.4  
Vink ‘Gebruik altijd deze printer’ selecteer de printer die voor de rapporten gebruikt gaat worden en 

als men ook een installatieplaatjesprinter heeft selecteer die dan ook. 

Als de klant nog geen installatieplaatjes printer gebruikte bij de oude Cito installatie dan moet u deze 

eerst installeren voordat u deze toekent onder ‘Instellingen/Printerinstellingen’ 

Voor de installatie moet u eerst de drivers downloaden van de Toshiba website. Zie einde document. 

Verdere instellingen als hieronder in het voorbeeld. 
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5. Label instellen 
Let op!: De instellingen voor het label wijken op 1 punt af van de instellingen bij de CITO1 installatie. 
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6. Emailserverinstellingen: Hoofdstuk 3.7  
Vanuit de software kunnen automatisch e-mails verstuurd worden als voertuigen weer gekalibreerd 

moeten worden, ook als een voertuig gekalibreerd is kan een kalibratierapport verstuurt worden. Wil 

men hier gebruik van maken dan moeten instellingen zoals in Hoofdstuk 3.7 en 3.8 door de klant zelf 

ingegeven worden. 

7. Oude data van de CITO1 installatie importeren: Hoofdstuk 4.6.8 
Vergeet niet de oude database van de oude CITO installatie te importeren. Hiermee worden de 

gedownloade werkplaatskaartbestanden geïmporteerd zodat deze zoals verplicht beschikbaar zijn bij 

eventuele controles door de RDW. Oude registers zijn niet digitaal meer voorhanden in de nieuwe 

omgeving, dit is ook niet vereist, deze moeten geprint 3 jaar voorhanden zijn. Importeer altijd alle 

data uit de oude CITO1 database, selecteer dus niet de keuze ‘3 jaar’. 

 

8. Installatie Digiconnect software t.b.v. downloadkey 
 

Download het bestand van: http://www.casuutrecht.nl/downloads/setupdigiconnect.exe 

Om de bestanden van de download stick te kunnen kopiëren en opslaan is Digiconnect vereist.  

Met onderstaande link kunt u de Digiconnect downloaden en installeren. 

Deze software kopieert automatisch de bestanden en plaatst deze in een map op uw computer. 

Door op ‘Opties’ te klikken kunt u zelf een nieuwe locatie aangeven waar de data naartoe gekopieerd 

moet worden b.v. op het bureaublad. Als deze locatie nog niet bestaat word gevraagd of deze 

aangemaakt moet worden. Bevestig dit met Ja’. 

 

  

 

  

http://www.casuutrecht.nl/downloads/setupdigiconnect.exe
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Deze map is te benaderen door in het hoofdscherm op open archiefmap te klikken. 

Vanuit deze map importeert u de gegevens naar CITO2 via ‘Downloads’ ‘Importeer 

tachograafbestand’.  

 

 

Deze software controleert ook automatisch als er een update voor de aangesloten  

apparatuur beschikbaar is. Hieronder staat dat de versie 2.02 beschikbaar is, deze 

maakt de stick geschikt voor de slimme tachograaf. Door op ‘Ja’ te klikken wordt de  

aangesloten apparatuur automatisch geüpdate. 

 

 

Benodigdheden 

Software: Hardware: Documentatie: 
Vereisten voor 

Licentiebestand 

CITO2installer_1.9.3 Kaartlezer PL4C2 Installatiehandleiding Bedrijfsnaam KVK/RDW 

Licentiebestand (Jan) Downloadstick DV04  Volledig zegelnummer 

Evt. Toshiba printerdriver Toshiba printer PL4G  KeuringsInstantienummer 

Evt. Logo van klant Labels M46A   

Digiconnect software Donorrol M56   

Toshiba printer drivers 
Zoek op ‘Toshiba tec driver wizard’ of download via: 
https://www.toshibatec.com/download_overseas/printer/printer_driver/  


