Installatie Klasse op OS X met Winebottler
Gebruikte machine: MacBook Air model 2011 met OS X Mavericks 10.9.2
Stap 1.
Als er al een installatie van Klasse is, maak een backup van alle belangrijke mappen en uiteraard,
collecties. Noteer het licentienummer.
Stap 2.
Download de laatste (stabiele) versie van Winebottler en installeer deze
http://winebottler.kronenberg.org
Stap 3.
Download de meest recente versie van Klasse van www.klasse-info.nl
Stap 4.
Open winebottler (Wine zelf start dan ook automatisch) en kies bovenaan het kopje Advanced.

Stel alles in zoals in de screenshot hierboven en klik op Install. Winebottler vraagt dan welke naam de
resulterende app moet krijgen en in welke map: kies de map applications (zie hieronder)

Vervolgens wordt Klasse geinstalleerd, tijdens de installatie komen de vensters met opties langs die
ook in windows tijdens de installatie langs zouden komen. Kies hier je voorkeuren, maar default is
ook prima.

Er worden tijdens de installatie een aantal executables aangemaakt, op het laatst vraagt Winebottler
welke daarvan gebruikt moet worden om het programma te openen: selecteer Klasse.exe (zie onder)

In Winebottler kan je nu onder On My Mac zien dat Klasse is geïnstalleerd. Gebruik dit menu om
Klasse later eventueel te verwijderen, dan wordt alles netjes van het systeem gehaald.

Klasse installeert bij default opties in de map /user/klasse (in mijn geval dus /cdoorenweerd/klasse/).
Hier kan je eventueel je backup bestanden en collecties van een vorige installatie in plaatsen.
Klasse kan gestart worden door het bestand Klasse.app te openen in de Applications map. De eerste
maal start Wine hierbij ook op (er verschijnt een wijnglas in de statusbalk rechtsboven) en staat er
boven de applicatie in het dock "Wine". Bij de eerste maal opstarten vraagt Klasse om de licentie code
(zie onder), dit gaat op de gebruikelijke wijze.

Na afsluiten kan Wine ook afgesloten worden (klik op het wijnglas in de statusbalk en selecteer close)
en bij nogmaals starten staat er "Klasse" boven het icoontje in het dock, de applicatie kan nu ook
vastgezet worden in het dock, met als resultaat zoals hieronder (waarom dat eerder niet kon weet ik
ook niet).

Voilá, Klasse is geïnstalleerd en klaar voor gebruik.
Functionele beperkingen van Klasse op OS X:
- Copy paste werkt niet tussen apple applicaties en Klasse (soms lastig bv bij Safari emails met
vindplaatsgegevens of coördinaten in een ander bestand)
- PDF printen moet via een aparte pdfwriter omdat de standaard apple PDF creator niet herkend wordt
- De link met automatisch opzoeken van vindplaatsen op google earth/google maps werkt niet.
- Afsluiten kan niet met CMD+Q, maar wel via File - Close of het rode bolletje

