
 Anti-Virus Software en Aldfaer 
  
 

AVAST 
Kan een melding geven dat Aldfaer wordt onderzocht op virus. Dat vraagt een wachttijd van ca 15 
minuten. Echter men kan direct aangeven dat U desondanks het programma wil installeren. 
 
MICROSOFT W10 WINDOWS DEFENDER 
Het kan gebeuren dat Windows Defender Aldfaer.exe niet toestaat. Dit is in een instelling te regelen. 
Klik Window > Instellingen (tandwiel) en u krijgt: 
 

 
 
Kies hier Bijwerken en beveiliging 
 

  
 
Kies Windows-beveiliging 
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Kies Virus- en bedreigingsbeveiliging en kies 

 Sleep naar beneden en kies 
 

 en u krijgt 
 

Kies een app toestaan 
 

Klik nu :  wat de verkenner opent.  
 

Navigeer naar  klik Aldfaer.exe en klik “Openen” 
Aldfaer is nu toegevoegd als een toegestane applicatie. Herstart Aldfaer 
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MCAFEE 
McAfee zet het bestand in quarantaine in de map C:\Aldfaer , herkenbaar omdat het Aldfaer.exe logo 
verdwenen is. 
 
Er zijn verschillende versies van McAfee maar het herstel komt hier op neer: 
1. Open McAfee startpagina 
2. Schakel McAfee volledig uit, dus scannen, firewall en voor de duur van 'tot weer heropstarten van de 
PC'. 
3. Download de nieuwe klik versie 8.1  
4. Installeer de download op C:\Aldfaer 
5. Controleer of Aldfaer werkt. 
6. Ga naar McAfee en voeg bij scannen een "uitzondering" toe bij 'bestand toevoegen" en surf dan naar 
C:\Aldfaer en klik het programma Aldfaer.exe aan. 
7. Doe hetzelfde bij scannen van Updates. 
 
Herstart de PC. (McAfee procedure: Met dank aan Han Kortekaas) 
 

BITDEFENDER 
Het antivirus programma Bitdefender blokkeert Aldfaer. 
Om dit op te heffen doe als volgt: 

1. Open Bitdefender 
2. Klik op ‘Functies bekijken’ 
3. Open ‘Veilige bestanden’ 
4. Open ‘Toegang toepassing’ 
5. Klik op ‘Een nieuwe toegang aan de lijst toevoegen’  
6. Zoek in het nu geopende scherm naar de directory waar Aldfaer is opgeslagen, meestal is dit op de 

C-partitie 

 
 
7. Klik op het bestand Aldfaer.exe en OK 
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Hierna wordt de verwijzing naar dit bestand opgeslagen en kan Bitdefender afgesloten worden. 
Aldfaer zou nu weer normaal moeten functioneren. 
 
Andere programma’s die met Aldfaer gebruikt ‘kunnen worden’ en mogelijk door Bitdefender geweigerd 
worden: 

 Crimson Editor http://www.crimsoneditor.com/  
 Aldmat http://aldmateriaal.sjfrancke.nl/  

 

PANDA IN WINDOWS 10 
Foutmelding foto’s “kan bestand niet openen” 
Panda blokkeert het openen van standaard formaten zoals jpg, png etc. Echter een *.tif wordt normaal 
geopend. 
 
Oplossing: In instellingen Panda voegt u Aldfaer.exe toe aan de witte lijst van programma’s. Vervolgens 
herstart u Aldfaer (met dank aan Daniel Dossche) 
 
Ruud de Ruiter – 16.04.2020 


