
Hoe	Facial	Recognition	installeren?	
De configuratiefile genereren. 

Download Facial de facial recognition op http://eocortex.com/en/technical-
support/releases.html , let hierbij wel op dat de versie van de Module overeenkomt met de 
versie van Eocortex geïnstalleerd op de server. 

Voordat we de installatie starten 
zetten we eerst de Eocortex server 
stop via de Eocortex Status info. 
(zoals op de afbeelding links). 

Start daarna de Facial Recognition 
module Installer. Deze gaat eerst 
vragen in welke taal, dan gaat deze 
een pad vragen, deze kan u best op 
het standaard aangegeven pad laten 
staan, klik dan op “next”. 

Hierna komen we op het scherm dat 
in onderstaande afbeelding te zien is. 
Hier kiezen we voor basic. Daarna 
klikken we op next. 

 

 



Dan komen we op het volgende uit. Hier geeft de installer 3 opties;  

- Generate the key configuration 
file 

- Install the key activation file 

- Skip and install without a license 

Als we al een activatie file hebben 
kiezen we de 2e optie, deze gaat het 
pad vragen naar de license file. 

Indien we nog geen license file hebben 
(wat meestal het geval is), gaan we 
optie 1 kiezen en een configuratie file 
aanmaken. 

De installer gaat dan vragen waar de file mag opgeslagen worden (op onderstaande 
afbeelding is deze op het bureaublad opgeslagen zodat we deze makkelijk kunnen 
terugvinden). De file zal standaard als naam “face_sdk.lic” hebben. Deze file kan u dan naar 
Visuatech mailen en dan doen wij de nodige communicatie met Eocortex. De installer zal na 
het genereren van de file automatisch de facial recogniton module beginnen te installeren. 

 

 

Het genereren duurt meestal een 5 minuten, als deze veel langer blijft hangen op het 
genereren en er maar niet doorgeraakt kan dit worden opgelost door de naam van de server 
te veranderen. Pagina 3 legt dit verder uit. 

!!!De stap op pagina 3 is niet nodig als de file kan genereerd worden, geef de installer even 
de tijd!!! 

  



Computernaam wijzigen. 

Om dit te doen open je het configuratiescherm, selecteer bij weergeven op: “kleine 
pictogrammen” (dan krijg je het scherm te zien zoals de afbeelding op volgende pagina) en 
klik dan op “Systeem”. 

 

 

Onder systeem vinden we; “Instelling voor computernaam, domein en werkgroep”. Onder 
deze lijn klik je op instelling wijzigen (afbeeling onderaan (1)). Dan krijg je een scherm 
getiteld “Systeemeigenschappen”, met 5 tabs bovenaan, computernaam gaat normaal 
automatisch openstaan, klik hier op wijzigen zoals aangeduid in onderstaande afbeelding (2). 
Daarna krijg je weer een nieuw scherm met als titel “Computernaam en/of domein wijzigen”, 
hier kan je onder Computernaam een nieuwe naam geven (afbeelding onderaan (3)), best 
een naam die vrij simpel is, het probleem met het genereren van de file kan zich voor doen 
als er teveel verschillende tekens in de computernaam staan. 

 



 

De Licentie activeren. 

Als je de activatie file 
hebt ontvangen open je 
terug de Facial 
Recognition installer. Kies 
ditmaal optie 2, “install 
the key activation file” 
(afbeelding rechts). 

Op het volgende scherm 
gaat de installer de 
locatie van de file vragen. 
Klik op browse 
(afbeelding onderaan) en 
navigeer naar de locatie 
waar de file die je terug 
hebt gekregen 
opgeslagen staat en duid 
de file aan. Deze file 
noemt ook “face_sdk.lic”. 

Eens dat je deze hebt aangeduid klik je op next of volgende en dan krijg je een progress 
balk te zien, dit heeft ongeveer een 2 a 3 minuten nodig. Daarna komt het laatste venster 
die zal aangeven als de installatie geslaagd is. Klik hier gewoon op finish en de installatie is 
klaar. 

 


