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1_Over VPDESK 

Stilog lanceerde zeer recent VPDESK. VPDESK is een nieuwe manier om Visual Planning te starten op je desktop! 
Waarom? Java 11 bevat immers geen Java Web Start & Java FX meer, welke nodig zijn voor het opstarten van 
Visual Planning.  
 
VPDESK is een launcher die rechtstreeks op ieders desktop kan worden geïnstalleerd, waardoor Java niet meer 
nodig is voor het opstarten van Visual Planning.  
 
De VPDESK launcher bevat OpenJDK, een “open-source” equivalent voor Java en is compatibel met de recente 
VP6 builds (vanaf October). VPDESK kan gebruikt worden in parallel met Java 8.  
 
Je kan VPDESK downloaden via  https://www.visual-planning.com/en/resources/vpdesk-update. Er zijn 2 
installatiefiles beschikbaar – één voor Windows (msi) en één voor Mac (dmg). 
 

2_Wat betekent dit voor jou? 

Je bepaalt zelf of je VPDESK wenst te gebruiken. Alleen als je de update naar Java 11 uitvoert, wordt dit absoluut 
noodzakelijk. 

• Klanten met een geldig onderhoudscontract 
o Kijk na welke build versie van Visual Planning je gebruikt (cf. bijlage ivm build update) 
o Update je build versie van Visual Planning indien je in een build van voor oktober werkt 
o Installeer VPDESK 

• Klanten in de Cloud 
o Installeer VPDESK 

• Klanten met een build van vóór oktober 2018, zonder geldig onderhoudscontract kunnen niet werken 
met VPDESK en moeten dus met Java 8 blijven werken. Zij zullen Java updates moeten uitschakelen. 
Zodra ze naar Java 11 overschakelen zullen ze Visual Planning niet meer kunnen openen.  

 

/ VPDESK Launcher installatieprocedure 

 Taak Scherm 

1 
Download VPDESK via de website 
(Windows of Mac), dit wordt een 
icoontje op je bureaublad  

2 Open de applicatie  

3 R klik → add url  

4 
Plak hier de url naar jouw visual 
planning omgeving 
(http://servernaam/vplanning) 

 

https://www.visual-planning.com/en/resources/vpdesk-update
https://www.visual-planning.com/en/resources/vpdesk-update
http://servernaam/vplanning
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5 

Om Visual Planning te starten, R 
klik op de planningsomgeving, 
executer. Kies voor het uitvoeren 
van het gebruikerscentrum (Visual 
Planning) of het Admin Center. 

 

6 

Als je een planning rechtstreeks 
wil kunnen openen, kan je in het 
admin center bij deze planning 
“Publish the access with Visual 
Planning” aanvinken.  

 

7 

Daarna toont VPDESK een pijltje 
achter de planningsomgeving. Via 
dit pijltje ga je rechtstreeks naar 
deze planning. Dit kan je doen 
voor meerdere planningen in 
jouw omgeving. 

 

 
Heb je hierover technische vragen? Dan kan je terecht op de hotticket lijn van Stilog via 
 https://www.visual-planning.com/en/resources/hotticket 

sav@stilog.com 
 +33 1 47 29 29 66 
Let op deze ondersteuning is alleen geldig voor klanten met een geldig onderhoudscontract! 

mailto:sav@stilog.com

