
Eerste installatie Wall Street Pro 5 + Tai-Pan datafeed 
 
Inleiding 
Installeert u Wall Street voor de eerste keer en gaat u koersen inlezen van het 
programma Tai-Pan van Lenz+Partner, dan kunt u het beste eerst Tai-Pan Realtime  
installeren voordat u Wall Street installeert. Wall Street zal direct na installatie 
proberen historische koersen in te lezen van Tai-Pan, en dat lukt alleen wanneer Tai-
Pan al is geinstalleerd.  
Indien u Tai-Pan later installeert kunt u overigens altijd nog historische koersen 
ophalen via de Wall Street functie: Koersen | Importeren van datafeed | Tai-Pan feed.   
 
Stap 1>  Download en installeer de Tai-Pan Realtime software 
 
Ga in uw browser naar internet adres: 
 
www.lp-software.de/download/tpren.exe 
 
- Installeer de software en vul na het 1ste keer starten van Tai-Pan uw User ID 
(Kennung) en Password (Kennwort) in: 
 

 
 
!! Opmerking: U kunt van taal switchen tussen Duits en Engels door op het  
 vlaggetje te clicken. 
 
- Let er op dat u Autologin hebt aangevinkt. De Tai-Pan software kan dan 
automatisch in de achtergrond worden gestart door Wall Street Pro 5. 
 
- Start voor de zekerheid Tai-Pan nog een keer op om te kijken of hij goed doorstart. 
Uw scherm ziet er nu zo uit:  
 

http://www.lp-software.de/download/tpren.exe


 
 
- Let er op dat rechts onderin uw scherm het Online! Teken staat. Controleer anders 
de internetverbinding van uw PC of Laptop. 
 
!!   Opmerking: Verander NIET de standaard COM settings in Tai-Pan Realtime. Bij menu: Tai-Pan | 
Options | COM settings dient Use the COM server in accelerated mode altijd AAN te staan.  
 
Stap 2> Download en installeer Wall Street Pro 5 software 
 
Ga in uw browser naar internet adres: 
 
license.keyword.nl/downloads 
 
- U kiest op deze pagina voor de Wall Street complete installatie:  

 
 
!! Bestaande Wall Street Pro 4.0 gebruikers opgelet !!  Het is belangrijk dat u de Wall Street 
installatiemap niet verandert tijdens de installatieprocedure. Alleen wanneer u Wall Street 5.0 in 
dezelfde map als uw huidige Wall Street installeert, zullen al uw gegevens zoals koersen, 
portefeuilles, grafiekinstellingen en koersmonitoren blijven bewaard. 
 
- Na de installatie kunt u Wall Street met het Wall Street icoon op uw desktop 
starten. 
 
- Wall Street zal na de 1ste keer starten eerst de historische koersen van Tai-Pan 
inlezen. Dit kan afhanklijk van uw PC-snelheid en internetverbinding wel 10-20 
minuten (eventueel meer) in beslag nemen. U kunt het proces volgen via het Wall 
Street datafeed scherm. Wall Street menu functie: Datafeeds | Tai-Pan feed. 
 
- Heeft uw Tai-Pan account geen vrijgave voor het Wall Street Programma dan 
krijgt u de melding Geen Wall Street in Tai-Pan datafeed. En er worden GEEN 

http://license.keyword.nl/downloads


koersen ingelezen (rondje in datafeed icoon blijft rood i.p.v. groen) . Neem dan 
contact op met de support van Lenz + Partner in Nederland.    
 

 
 
!!   BIED-LAAT koersen inlezen !!   Om de PC tijdens het installatieproces niet onnodig te belasten 
staat het inlezen van BIED-LAAT koersen na de installatie UIT.  U kunt het inlezen van de BIED-
LAAT per fondstype opgeven in de Tai-Pan datafeed bij: Bestand | Instellingen. 
 
- Mocht blijken dat de grafieken leeg zijn of te weining data bevatten na de Wall 
Street installatie dan kunt u met de Wall Street menu functie:  
 
Koersen | Importeren van datafeed | Tai-Pan feed 
 
toch nog koersen inlezen. Wees voorzichtig met intradaykoersen, aangezien deze 
zeer omvangrijk zijn en veel tijd kosten om te verwerken! 
 

 
 
!! Tip: Met de F9 toets kunt u in grafieken altijd de ontbrekende koersen nog ophalen. 



Stap 3>  Ga in het Wall Street menu  naar Help | Handleiding 
 
- Lees in ieder geval pagina 8 t/m 14 uit de handleiding goed door.  
 
Tip: 
- Open een koersmonitor met de functie Overzicht | Koersmonitor 
- Maak met de rechter muistoets vanuit de monitor een grafiek  
 
Uw Wall Street scherm ziet er nu ongeveer zo uit: 
 

 
 
Succes! 
 
 
 
Nederlandse support: 
 
Maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 
 
 
Technische ondersteuning & 
Verkoop 

Nederland 

Telefoon +31(0)72- 582.12.50 
E-mail support@forestbergen.com 
 
Postadres Nederland en België 
Van Blaaderenweg 10A 
1862 JP Bergen NH 
Nederland 
 
Wij werken voor: 
Lenz+Partner  
Bonnerstraße 7 
44141 Dortmund 
Duitsland 
 

mailto:support@forestbergen.com

