
 
 
Panda verlengen gaat nu als volgt: Ga naar https://ict-visie.nl 
(niet met Internet Explorer, deze wordt niet meer ondersteund) 
Kies hier hulpmiddelen, nummer 7A, Panda activeren / verlengen 
Vul uw email adres in en het wachtwoord van Panda 
Hebt u dat wachtwoord niet, klik dan op “wachtwoord vergeten?” 
Panda stuurt u dan een mail naar het opgegeven adres 
Daarmee kunt u uw wachtwoord wijzigen of aanmaken  
Nadat u daarna ingelogd bent kiest u de knop “Abonnement verlengen” en dan “Code toevoegen” 
Vul hier de activeringscode in die bestaat uit hoofdletters en cijfers, een koppelstreepje en een reeks 
cijfers. (deze zit in de doos of staat op het kraskaartje die u bij ons hebt aangeschaft)  
Klik dan op “Mijn product activeren”. 
Hierdoor worden er 365 dagen aan uw huidige licentie toegevoegd. 
 
Voor controle start u Panda op uw PC en klik op het hoofdje rechts bovenin. 
Kies voor mijn producten en klik op Actief – Toon Details. 
Mocht de einddatum niet juist zijn, kies dan voor “een productcode toevoegen” en klik op inschakelen 
bij het juiste product. 
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