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Extensies downloaden en installeren
Over Extension Manager
Extensies downloaden
Extensies installeren
Over ondertekende extensies
Meer onderwerpen
Een extensie is software die kan worden toegevoegd aan een Adobe-toepassing om de mogelijkheden van de toepassing uit te breiden. U kunt
extensies toevoegen aan Dreamweaver ® , Flash ® , Photoshop® , InDesign ® , InCopy ® , Illustrator® , Adobe Premiere Pro® en Prelude ® . Bridge ® wordt
niet ondersteund in CS6 of hoger.
Opmerking: MXP-extensies worden niet meer ondersteund door Extension Manager CC. Als u MXP-extensies voor Adobe-toepassingen wilt
installeren, moet u deze eerst omzetten in ZXP-extensies. Met Extension Manager CS6 kunt u MXP-extensies omzetten in ZXP-extensies. U kunt
Extension Manager CS6 downloaden van http://www.adobe.com/nl/exchange/em_download/.

Naar boven

Over Extension Manager

Extension Manager biedt een eenvoudige en handige manier om extensies te installeren in en te verwijderen uit Adobe-toepassingen en om
informatie te zoeken over extensies die u hebt geïnstalleerd. Extension Manager biedt tevens een handige manier om op de Adobe Exchangewebsite te navigeren. Op deze website vindt u meer extensies en informatie over extensies. Ook kunt u hier een beoordeling geven van extensies
die u hebt gebruikt.
Als u Extension Manager CC nog niet hebt geïnstalleerd, klikt u in uw toepassing op Help > Extensies beheren om Extension Manager
automatisch te downloaden en installeren.
Opmerking: Extension Manager toont alleen extensies die zijn geïnstalleerd met de toepassing Extension Manager of met Extension Manageropdrachten via de opdrachtregel. Extensies die u hebt geïnstalleerd met een installatieprogramma van derden, of lokale wijzigingen die zijn
aangebracht in uw configuratiebestanden, worden niet in Extension Manager weergegeven.
De Adobe Exchange-website op www.adobe.com/go/exchange_nl is een opslagplaats voor veel soorten extensies. Als u interesse hebt in een
niet-commerciële extensie, kunt u deze downloaden en vervolgens in een toepassing installeren met Extension Manager.

Naar boven

Extensies downloaden

Op de Adobe Exchange-website kunt u meer informatie opvragen over een extensie, een extensie beoordelen die u hebt gebruikt of meer
extensies zoeken.
1. Ga naar Adobe Exchange door Bestand > Meer extensies downloaden te selecteren in Extension Manager of door het adres
www.adobe.com/go/exchange in te voeren in uw webbrowser.
2. Klik op Downloaden om het deelvenster Adobe Exchange te downloaden.
3. Klik op Meer informatie voor informatie over hoe u extensies kunt zoeken en installeren met het deelvenster Adobe Exchange.

Naar boven

Extensies installeren

Wanneer u extensies installeert, moet u ervoor zorgen dat uw versie van Extension Manager overeenkomt met de versie van de producten die u
wilt uitbreiden. Zo moet u Extension Manager CC gebruiken om extensies in Dreamweaver CC te installeren. Als u extensies in eerdere versies
van de producten wilt beheren, moet u de versie van Extension Manager gebruiken die met die producten is geïnstalleerd.
1. Dubbelklik op het extensiebestand in Windows® Verkenner (Windows) of in de Finder (Mac OS).
2. Volg de instructies op het scherm.
3. Als een waarschuwing voor een niet-ondertekende extensie wordt weergegeven, klikt u op de toepasselijke knop. Niet alle nietondertekende extensies geven een waarschuwing weer voordat ze worden geïnstalleerd.
Als de extensie correct is geïnstalleerd, wordt onder in de werkruimte van Extension Manager een beschrijving van de extensie weergegeven.
Let op het volgende:
Bij sommige soorten extensies worden de wijzigingen pas van kracht nadat u de toepassing hebt gesloten en opnieuw hebt gestart.
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Wanneer een extensie een configuratiebestand, zoals menus.xml, wijzigt, maakt Extension Manager een back-up van het bestand
(menus.xbk) voordat de extensie wordt geïnstalleerd. Mocht de extensie het configuratiebestand beschadigen, dan kunt u dit herstellen met
het back-upbestand.
Opmerking: Adobe raadt u af configuratiebestanden handmatig te wijzigen. Onjuiste wijzigingen kunnen ertoe leiden dat belangrijke delen van het
product niet functioneren en dat andere extensies niet kunnen worden geïnstalleerd. Wijzig configuratiebestanden uitsluitend via Extension
Manager.

Naar boven

Over ondertekende extensies

Met een digitale handtekening wordt de uitgever van de extensie geïdentificeerd. Deze handtekening bevat gecodeerde informatie die uniek is
voor de ondertekenaar en eenvoudig kan worden gecontroleerd. De digitale handtekening garandeert de gebruiker dat de extensie afkomstig is
van de uitgever.
Digitale handtekeningen worden gecontroleerd met een digitaal certificaat dat elektronisch de authenticiteit van de uitgever vaststelt. Een digitaal
certificaat dat is uitgegeven door een certificeringsinstantie certificeert dat een uitgever en een specifieke extensie aan elkaar zijn gekoppeld. Deze
koppeling is vergelijkbaar met de manier waarop de foto in uw paspoort uw identiteit aan uw persoonlijke gegevens koppelt. Door Adobe
ondertekende extensies maken gebruik van een certificaat dat is uitgegeven door Verisign. Extensies die door andere ontwikkelaars dan Adobe
zijn gemaakt, ondertekenen mogelijk hun extensies met een ander vertrouwd certificaat.
Ga voor informatie over het ondertekenen van een extensie naar www.adobe.com/go/learn_em_signextension_nl.

Naar boven

Meer onderwerpen
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Extensies beheren
Extension Manager starten
Geïnstalleerde extensies beheren
Extensiesets beheren (alleen CS6)
Informatie opvragen over een extensie
Voorkeuren
U kunt Extension Manager gebruiken om extensies te beheren die zijn ontwikkeld voor Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign,
InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro en Prelude. Zorg dat uw versie van Extension Manager overeenkomt met de versie van de producten die u
wilt uitbreiden. Zo moet u Extension Manager CC gebruiken om extensies in Photoshop CC te beheren. Als u extensies in eerdere versies van de
producten wilt beheren, moet u de versie van Extension Manager gebruiken die met die producten is geïnstalleerd.

Naar boven

Extension Manager starten
Start Extension Manager via het menu Start in Windows of via de map Programma's in Mac OS.

U kunt Extension Manager ook starten vanuit Dreamweaver, Flash, InDesign enzovoort door Help > Extensies beheren te selecteren.

Naar boven

Geïnstalleerde extensies beheren
U kunt in Extension Manager de volgende taken uitvoeren:
Geïnstalleerde extensies sorteren door op een kolomkop te klikken, zoals Naam, Versie of Auteur.
Een extensie in- of uitschakelen met het selectievakje Ingeschakeld naast de extensie.

Opmerking: als u heel veel extensies hebt geïnstalleerd, kunt u deze selectief in- en uitschakelen om de prestaties van de toepassing te
beheren.
Een extensie verwijderen door een toepassing in de lijst Producten te selecteren en vervolgens de extensie te selecteren en op de knop
Verwijderen te klikken. Wanneer u een extensie verwijdert, wordt deze uit de toepassing verwijderd.
Opmerking: Verwijder uitgeschakelde extensies niet handmatig uit de map Disabled. Wanneer u dat wel doet, worden benodigde wijzigingen
in de configuratiebestanden mogelijk niet doorgevoerd.

Naar boven

Extensiesets beheren (alleen CS6)

Met extensiesets kunt u extensies als verzameling beheren in plaats van als afzonderlijke extensies. In een set kunt u verschillende extensies inof uitschakelen en een extensie kan tot veel verschillende sets behoren. Door te schakelen tussen sets, kunt u snel meerdere extensies in- en
uitschakelen.
Kies Gereedschappen > Sets beheren om extensiesets te configureren. Vervolgens kunt u een extensieset maken, hernoemen of
verwijderen.
Selecteer een andere set in het pop-upmenu in de rechterbovenhoek om te schakelen tussen extensiesets.
U kunt een extensie ook exporteren als XML-bestand en vervolgens importeren op een andere computer.
Als u een set wilt exporteren, klikt u op de knop Exporteren en selecteert u een of meer sets die u wilt exporteren.
Als u een set wilt importeren, klikt u op de knop Importeren en selecteert u het XML-bestand.

Naar boven

Informatie opvragen over een extensie

Selecteer een geïnstalleerde extensie in Extension Manager en bekijk de informatie in het onderste gedeelte van de werkruimte. De
informatie wordt weergegeven op de volgende tabbladen.
Beschrijving Beschrijft de extensie en waar deze in uw product kan worden gevonden. Ontwikkelaars leveren deze informatie wanneer ze de
extensie maken.
Geavanceerd Bevat de handtekening en informatie over afhankelijkheden, indien van toepassing.
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Naar boven

Voorkeuren

Voorkeuren bevat instellingen waarmee u waarschuwingen over extensies kunt ontvangen en u kunt bepalen of Extension Manager toegang heeft
tot internet. Kies Gereedschappen > Voorkeuren om Voorkeuren te openen.
Waarschuwingen Bevat een optie die een waarschuwing weergeeft wanneer u een niet-ondertekende ZXP-extensie installeert. Een
ondertekende extensie bevat informatie over de uitgever van de extensie. Als Extension Manager de uitgever van de extensie kan bepalen, wordt
de extensie op de achtergrond geïnstalleerd en kunt u de handtekeninginformatie weergeven op het tabblad Geavanceerd. Anders wordt een
waarschuwing weergegeven en kunt u besluiten door te gaan met de installatie of de installatie te annuleren.
Toegangsbeheer Hiermee bepaalt u of Extension Manager toegang heeft tot internet. Deze optie is standaard ingesteld op waar. Als de optie
uitgeschakeld is, kan Extension Manager niet Adobe Exchange gebruiken om extensies te verzenden, toegang te krijgen tot online-Help en forums enzovoort.
Zie Over ondertekende extensies voor meer informatie over ondertekende extensies.
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Extensies verzenden
Extensiesoorten en bestandsindelingen
Een extensie verpakken (alleen CS6 en eerdere versies)
Een extensie verzenden
Met Adobe Extension Packager kunt u uw eigen extensies verpakken voordat u ze naar Adobe verzendt voor distributie op de Adobe Exchangewebsite. Adobe Exchange Packager kunt u downloaden door u met uw Adobe-id aan te melden bij de Adobe Exchange-producerportal. Nadat u
een extensie hebt verpakt, test u het bestand door de extensie met Extension Manager lokaal te installeren. Richtlijnen voor het schrijven en
testen van uw extensies vindt u in Exchange Help op de Adobe Exchange-website (www.adobe.com/go/exchange_nl). Nadat u de extensie hebt
geschreven en getest, kunt u deze verpakken en verzenden.
Meer bronnen voor het maken van extensies kunt u vinden in Dreamweaver Help uitbreiden en Flash Help uitbreiden.

Naar boven

Extensiesoorten en bestandsindelingen

Extension Manager ondersteunt de volgende soorten extensies en bestandsindelingen. Raadpleeg voor meer informatie over het maken van
installatiebestanden voor extensies de configuratiereferentie voor Extension Manager CS die kunt downloaden van de Adobe-website op
www.adobe.com/go/em_file_format_nl.
Gewone extensie Een extensie die geen Creative Cloud-extensie is. U kunt gewone extensies verpakken in de ZXP-bestandsindeling.
Creative Cloud-extensie Een webservice die u rechtstreeks vanuit een Creative Cloud-toepassing opent, bijvoorbeeld vanuit een deelvenster in
het menu Extensies. Zowel Adobe als andere ontwikkelaars kunnen deze extensies maken. Creative Cloud-extensies moeten een gecertificeerde
handtekening van de uitgever bevatten. CSXS_Adobe.zxp is een op zip gebaseerde Creative Cloud-extensie die is ondertekend door Adobe.
Hybride extensie Combineert de actiedeelvensters van Creative Cloud-extensies met verregaande integratie in het product. Het zwevende
deelvenster in Dreamweaver waarmee u pagina's kunt voorvertonen in webbrowsers is een voorbeeld van een hybride extensie. Hybride extensies
omvatten zowel gewone extensies als Creative Cloud-extensies.
MXI Een XML-bestand dat kenmerken van de extensie bevat, zoals de naam en een beschrijving van de extensie, het versienummer en het
extensietype. Het bestand geeft ook alle bestanden aan die tot de extensie behoren, inclusief een eventueel aangepast pictogram dat u wilt
gebruiken. Als u een beschrijving van de extensie wilt opgeven, kunt u HTML-codes gebruiken in uw tekst of een koppeling opnemen naar een
lokaal HTML-bestand. U kunt ook een koppeling opnemen naar een externe HTML-pagina die wordt geactiveerd wanneer de gebruiker verbinding
maakt met internet.
ZXP Een op zip gebaseerde pakketindeling die een digitale handtekening kan bevatten die de uitgever van de extensie identificeert.
MXP De traditionele pakketindeling voor extensies die werd ondersteund door Extension Manager. Deze indeling is vervangen in CS6 en wordt in
CC niet meer ondersteund. U kunt oudere MXP-pakketten converteren naar de ZXP-indeling door in Extension Manager CS6 de opdracht
Gereedschappen > MXP-extensie converteren naar ZXP te selecteren.

Een extensie verpakken (alleen CS6 en eerdere versies)

Naar boven

Ga als volgt te werk om een gewone of hybride extensie verpakken.
Opmerking: Extension Manager biedt geen ondersteuning voor het verpakken van Creative Suite-extensies. Deze extensies kunnen worden
gemaakt met de Creative Suite SDK.
1. Test uw extensie grondig.
2. U kunt eventueel een pictogram maken voor weergave naast uw extensie in Extension Manager. Maak een pictogram van 24 x 24 pixels in
de indeling .png of .gif.
Wanneer u geen eigen pictogram maakt, wordt het standaardpictogram gebruikt.
3. Kopieer alle bestanden voor uw extensie naar een aparte map voor gefaseerde installatie, zodat u de extensie gemakkelijk kunt verpakken.
De bestanden kunnen zich op verschillende niveaus in de maphiërarchie bevinden. Geef een pad op voor elk bestand met betrekking tot het
installatiebestand. Gebruik hiertoe de code <file> in het installatiebestand van de extensie (MXI-bestand, zie de volgende stap). Het is
echter gemakkelijker om alle bestanden bij te houden wanneer u deze niet rechtstreeks vanuit de installatielocaties in de map Configuration
verpakt.
4. Maak een installatiebestand voor uw extensie (een bestandsnaam die eindigt op .mxi).
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5. Selecteer Bestand > Pakket ZXP-extensie in Extension Manager.
6. Selecteer uw MXI-bestand in het dialoogvenster voor het selecteren van bestanden dat verschijnt en klik op Openen.
7. Selecteer een locatie voor het pakketbestand, geef een naam op die eindigt op .zxp en klik op Opslaan.
Opmerking: De bestandsnaam voor het extensiepakket mag geen spaties bevatten. Het bestand moet bovendien geldig zijn voor zowel
Windows- als Mac OS-platformen.
In Extension Manager wordt een pakketbestand gemaakt dat een gecomprimeerde versie bevat van alle bestanden die door de extensie
worden gebruikt, inclusief het MXI-bestand.
8. Installeer en test de extensie om er zeker van te zijn dat alles werkt zoals verwacht.

Naar boven

Een extensie verzenden
1. Selecteer in Extension Manager de optie Bestand > Extensie verzenden.
De verzendingspagina van Adobe Exchange wordt geopend in uw browser.
2. Volg de instructies op de pagina en ga verder totdat u een bevestigingsbericht krijgt.
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Werken via de opdrachtregel
Opdrachtregelbeginselen van Extension Manager
Een extensie verpakken via de opdrachtregel
Een extensie installeren via de opdrachtregel
Een extensie verwijderen via de opdrachtregel
Een extensie inschakelen via de opdrachtregel
Een extensie uitschakelen via de opdrachtregel
Extension Manager starten vanaf de opdrachtregel
Een extensie bijwerken via de opdrachtregel
Extensies weergeven via de opdrachtregel
Updates voor een extensie weergeven via de opdrachtregel
Opdrachten uitvoeren via BridgeTalk
In Extension Manager CC kunt u de opdrachtregel gebruiken om diverse handelingen uit te voeren die u gewoonlijk uitvoert in de werkruimte van
Extension Manager.

Naar boven

Opdrachtregelbeginselen van Extension Manager

Extensies kunt u beheren via de opdrachtregel door gebruik te maken van een bepaalde syntaxis, opdrachten en kenmerken. De syntaxis voor de
opdrachtregel is aanzienlijk gewijzigd in Extension Manager CC. Raadpleeg dit artikel voor informatie over de opdrachtregelsyntaxis die wordt
gebruikt in Extension Manager CS6 of lager.
1. Open in Windows de opdrachtregel met de optie Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Opdrachtprompt. Open in Mac OS het
programma Terminal door te dubbelklikken op het bijbehorende pictogram in de map Programma's/Hulpprogramma's.
2. Ga naar de volgende map:
Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
Mac OS: /Programma's/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS
3. Geef op de opdrachtregel het uitvoerbare bestand als volgt op (met dubbele aanhalingstekens):
Windows: "ExManCmd.exe"
Mac OS: “./ExManCmd”
4. Typ na de naam van het uitvoerbare bestand de gewenste opdracht.
De onderstaande lijst bevat de beschikbare opdrachten:

Opdracht in Windows

Opdracht in MAC

Beschrijving

Vereiste kenmerken

/help

help

Help-informatie voor de
opdrachtregel weergeven.

/launch

launch

Extension Manager starten
vanaf de opdrachtregel.

/install

install

Een extensie installeren.

ZXP (bestandspad)

/remove

remove

Een extensie verwijderen.

Naam van de extensie

/enable

enable

Een extensie inschakelen.

Naam van de extensie

/disable

disable

Een extensie uitschakelen.

Naam van de extensie

/list all

list all

Alle geïnstalleerde extensies
weergeven.

/list

list

De opgegeven
productextensies weergeven.

Naam van het product

/update

update

Een extensie bijwerken.

Naam van de extensie

/list_update all

list_update all

Lijst met extensies waarvoor
nieuwe updates kunnen
worden geïnstalleerd.

/list_update

list_update

Een lijst met de bijgewerkte
extensies voor het opgegeven
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Naam van het product

product weergeven.
/locale

locale

Een landinstelling voor
Extension Manager selecteren
bij het opstarten.

taal

De volgende tabel bevat de lijst met beschikbare kenmerken:

Kenmerken

Beschrijving

ZXP (bestandspad)

Geeft de naam en locatie op van het pakketbestand in de ZXPindeling.

lang

Geeft de lokale taalcode op, zoals nl_NL.

extensienaam

Geeft de naam aan van de extensie (zoals opgegeven in het
MXI-bestand).

weergavenaam van product

Geeft het product aan dat de extensie gebruikt.

Naar boven

Een extensie verpakken via de opdrachtregel
1. Ga naar de toepassingsmap van Extension Manager.

2. (Windows) Voer de volgende opdracht in en geef uw eigen kenmerkwaarden op:
(CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\mijnbestand.mxi" mxp="c:\mijnbestand.mxp"
(CS5 en CS5.5, MXP-indeling): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\mijnbestand.mxi" mxp="c:\mijnbestand.mxp"
(CS5 en hoger, ZXP-indeling): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\mijnbestand.mxi" zxp="c:\mijnbestand.zxp"
3. (Macintosh) Voer de volgende opdracht in en geef uw eigen kenmerkwaarden op:
(CS4/CS5/CS5.5, MXP-indeling): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/myfolder/mysubfolder/mijnbestand.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/mijnbestand.mxp"
(CS5 en hoger, ZXP-indeling): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/myfolder/mysubfolder/mijnbestand.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/mijnbestand.zxp"
4. Installeer en test de extensie om er zeker van te zijn dat alles werkt zoals verwacht.

Naar boven

Een extensie installeren via de opdrachtregel
1. Ga naar de toepassingsmap van Extension Manager.
2. (Windows) Voer de volgende opdracht in en geef uw eigen kenmerkwaarde op:
(ZXP-indeling): ExManCmd.exe /install "c:\mijnbestand.zxp"
3. (Macintosh) Voer de volgende opdracht in en geef uw eigen kenmerkwaarde op:
(ZXP-indeling): ./ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/mijnbestand.zxp"
4. Als u een taal wilt opgeven, voegt u de opdracht -locale en het kenmerk lang toe vóór de opdracht -install:
ExManCmd.exe /locale "nl_NL" /install "c:\mijnbestand.zxp"
5. Test de extensie om er zeker van te zijn dat alles werkt zoals verwacht.

Naar boven

Een extensie verwijderen via de opdrachtregel
1. Ga naar de toepassingsmap van Extension Manager.
2. Voer de volgende opdracht in en geef uw eigen kenmerkwaarden op:
(Windows): ExManCmd.exe /remove "Voorbeeld"
(Macintosh): ./ExManCmd --remove "Voorbeeld"
Gebruik het extensiekenmerk om de naam van de extensie op te geven.

Naar boven

Een extensie inschakelen via de opdrachtregel
1. Ga naar de toepassingsmap van Extension Manager.
2. Voer de volgende opdracht in en geef uw eigen kenmerkwaarden op:
(Windows): ExManCmd.exe /enable "Voorbeeld"
(Macintosh): ./ExManCmd --enable "Voorbeeld"
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Gebruik het extensiekenmerk om de naam van de extensie op te geven.

Naar boven

Een extensie uitschakelen via de opdrachtregel
1. Ga naar de toepassingsmap van Extension Manager.
2. Voer de volgende opdracht in en geef uw eigen kenmerkwaarden op:
(Windows): ExManCmd.exe /disable "Voorbeeld"
(Macintosh): ./ExManCmd --disable "Voorbeeld"
Gebruik het extensiekenmerk om de naam van de extensie op te geven.

Naar boven

Extension Manager starten vanaf de opdrachtregel
1. Ga naar de toepassingsmap van Extension Manager.
2. Voer de volgende opdracht in en geef uw eigen kenmerkwaarden op:
(Windows): ExManCmd.exe /launch "nl_NL"
(Macintosh): ./ExManCmd --launch "nl_NL"
Gebruik het taalkenmerk om de taalcode voor Extension Manager op te geven.

Naar boven

Een extensie bijwerken via de opdrachtregel
1. Ga naar de toepassingsmap van Extension Manager.
2. Voer de volgende opdracht in en geef uw eigen kenmerkwaarden op:
(Windows): ExManCmd.exe /launch "nl_NL"
(Macintosh): ./ExManCmd --launch "nl_NL"
Gebruik het extensiekenmerk om de naam van de extensie op te geven

Naar boven

Extensies weergeven via de opdrachtregel
1. Ga naar de toepassingsmap van Extension Manager.
2. Voer de volgende opdracht in en geef uw eigen kenmerkwaarden op:
(Windows): ExManCmd.exe /list all "Photoshop CC 64"
(Windows): ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"
(Macintosh): ./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"

Gebruik het kenmerk all om alle extensies weer te geven die zijn geïnstalleerd op het systeem. Gebruik het productnaamkenmerk om de
extensies weer te geven die specifiek voor het product zijn geïnstalleerd.

Updates voor een extensie weergeven via de opdrachtregel

Naar boven

1. Ga naar de toepassingsmap van Extension Manager.
2. Voer de volgende opdracht in en geef uw eigen kenmerkwaarden op:
(Windows): ExManCmd.exe /list_update all "Photoshop CC 64"
(Windows): ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"
(Macintosh): ./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"
Gebruik het kenmerk all om alle geïnstalleerde extensies op het systeem weer te geven die kunnen worden bijgewerkt. Gebruik het
productnaamkenmerk om de extensies weer te geven die specifiek voor het product zijn geïnstalleerd.

Naar boven

Opdrachten uitvoeren via BridgeTalk

Extension Manager kan installatieopdrachten uitvoeren die worden doorgegeven via BridgeTalk. Als u opdrachten naar Extension Manager wilt
verzenden, moet u voor het doel de BridgeTalk-id "exman-7.0" opgeven.
Windows: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "C:\\test.zxp"; bt.send()
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Mac OS: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "/Volumes/x1/test.zxp"; bt.send();
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Juridische kennisgevingen | Onlineprivacybeleid

11

