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DOWNLOAD 
Download de volgende bestanden van de download applicatie om Storybuilder 
Lite 2.3.0.11 op uw computer te installeren: 
 
Bestand Omschrijving 

 
SetupStoryBuilderv2.3.0.11.exe Storybuilder installer. 
Databases v14 121207v4 REV1.zip Bevat 2 databases: 

- 14 CREATIONS MOTHER SUPERFILE 
121207v4_ANONa.sb: Database met 23.030 
gerapporteerde Nederlandse ongevallen van 
1998-2009 in 36 bowties. 

- 14 CREATIONS MOTHER SUPERFILE 
121207v4_BLANK.sb: Database zonder onge-
valpaden, alleen met structuur van 36 bowties. 

 
INSTALLATIE 
Installeer de software door SetupStoryBuilderv2.3.0.11.exe te starten. De instal-
latie folder moet de volgende bestanden bevatten: 
 
Bestand Omschrijving 

 
StoryBuilderv2.3.0.11.exe Het Storybuilder programma. 
Blank.sb Database, nodig voor het programma. 
ChangeHistory.xls Veranderingen sinds de laatste release 
SB Program Data.mdb Database voor programma instellingen. 
Storybuilder.chm Storybuilder helpfile (Engels) dat wordt geopend 

vanuit het Storybuilder programma of stand-alone 
kan worden geopend. Als het niet wordt geopend 
binnen het programma of door te dubbelklikken op 
het bestand zelf, klik met de rechtermuisknop op 
het bestand in de programma map, kies 
Eigenschappen in het download menu en geef de 
computer toestemming om deze te openen. 

zzzzzz.sb Database, nodig voor het programma. 
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 Unzip “Databases v14 121207v4 REV1.zip” en plaats de databases “14 
CREATIONS MOTHER SUPERFILE 121207v4_ANONa.sb” en “14 CREATIONS 
MOTHER SUPERFILE 121207v4_BLANK.sb” in the installatie folder.  
 
Start het programma. Kies Expert of Lite versie. Open een database met behulp 
de Open button in het Database menu, zie de Storybuilder Overview sectie aan 
het begin van het Help bestand. Storybuilder zal een tmp bestand plaatsen in een 
folder, wat tot fouten kan leiden als u geen toegang heeft tot die folder. De 
database kan dan de eerste keer niet worden geopend. Dit kan worden verholpen 
door de “temp file location” te veranderen in het Mode & Settings menu. 
 
 
EXTRA DOCUMENTEN 
De volgende bestanden kunnen worden gedownload van de site: 
 
Document Omschrijving 

 
StoryBuilder 2.3 GebruikersHandleiding 
NL.pdf 
 

Gebruikershandleiding met uitleg van het 
model in meer detail: de stappen om 
ongevallen te analyseren en informatie uit 
het programma te halen. 

Checklists Storybuilder Lite v25 NL.xls De checklists die worden gebruikt voor de 
Lite-interface (36 worksheets, met daarin de 
stappen voor de 36 Storybuilds). 

Storybuilder Lite 2.2 Checklist Lite mode 
help NL.pdf 
 

Specifiek help-document gericht op de te 
nemen stappen in de Lite-modus. Ook 
geschikt voor versie 2.3. 
 

Release Notes 2.3.0.11.pdf Release notes met beschrijving van de 
wijzigingen sinds de laatste release. 

  
 
 


