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PROCEDURY INSTALACYJNE
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
1.
2.
3.
4.
5.
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Komputer bazujący na procesorze i486 lub wyższym (dla wydruku na drukarkach windowsowych min. Pentium 166).
System operacyjny MS DOS w wersji 5.0 lub późniejszej, Windows 9x/Me/NT/2000/XP.
Min. 8MB RAM (DOS) lub 32MB RAM (Windows)
Min. 17 MB miejsca na dysku twardym dla pełnej instalacji każdego z systemów plus miejsce na dane.
Dowolna drukarka igłowa, atramentowa lub laserowa (wydruk na drukarkach GDI możliwy jest jedynie w systemie Windows)
Opcjonalnie – sieciowy system operacyjny Novell NetWare w wersji 3.12 lub późniejszej.

INSTALACJA WERSJI DEMONSTRACYJNEJ
1. Uruchomić program instalacyjny (firma.bat, minieks.bat lub instal.bat)
2. Po pojawieniu się okna dialogowego Standard polskich znaków należy określić standard kodowania polskich znaków
narodowych. Do wyboru są: Mazovia, Latin-2 lub Brak polskich znaków. Ze względu na ewentualną pracę w systemie
Windows zalecane jest wybranie standardu Latin-2 (CP 852).
3. Po pojawieniu się okna zawierającego warunki licencji, należy je uważnie przeczytać na zakończenie naciskając klawisz ESC.
Następnie należy odpowiedzieć na pytanie: Czy akceptujesz warunki licencji? (Tak – kontynuacja instalacji; Nie – jej
przerwanie i powrót do systemu operacyjnego)
4. Po pojawieniu się okna dialogowego Wprowadź kartotekę należy wprowadzić nazwę kartoteki wraz z pełną ścieżką dostępu,
w której ma być zainstalowany program (np. C:\EKSPERT\FIRMA). Jeżeli podana kartoteka jeszcze nie istnieje program
instalacyjny po uprzednim potwierdzeniu założy ją sam.
5. Po pojawieniu się okna dialogowego Wybór wariantu należy wybrać przycisk w.demo.
6. Po zapoznaniu się z wyświetlonymi przez program instalacyjny warunkami instalacji oprogramowania należy przejść do
kolejnych etapów instancji naciskając klawisz ESC.
7. Po pojawieniu okna dialogowego z pytaniem Czy kontynuować przegląd? należy wybrać przycisk Nie.
8. Po pojawieniu się ekranu zawierającego informacje o instalowanych modułach systemu FIRMA lub miniEKSPERT do wyboru
pozostają dwie opcje: Instalacja lub Rezygnacja. Chcąc kontynuować proces instalacji należy wybrać przycisk Instalacja.
9. Pojawi się okno dialogowe z pytaniem: Czy system … będzie pracował w sieci komputerowej? Należy odpowiedzieć
zgodnie z faktycznym przeznaczeniem: Tak lub Nie.

INSTALACJA WERSJI CZASOWEJ (TRIAL)
1. Uruchomić program instalacyjny (firma.bat, minieks.bat lub instal.bat)
2. Po pojawieniu się okna dialogowego Standard polskich znaków należy określić standard kodowania polskich znaków
narodowych. Do wyboru są: Mazovia, Latin-2 lub Brak polskich znaków. Ze względu na ewentualną pracę w systemie
Windows zalecane jest wybranie standardu Latin-2 (CP 852).
3. Po pojawieniu się okna zawierającego warunki licencji, należy je uważnie przeczytać na zakończenie naciskając klawisz ESC.
Następnie należy odpowiedzieć na pytanie: Czy akceptujesz warunki licencji? (Tak – kontynuacja instalacji; Nie – jej
przerwanie i powrót do systemu operacyjnego)
4. Po pojawieniu się okna dialogowego Wprowadź kartotekę należy wprowadzić nazwę kartoteki wraz z pełną ścieżką dostępu,
w której ma być zainstalowany program (np. C:\EKSPERT\FIRMA). Jeżeli podana kartoteka jeszcze nie istnieje program
instalacyjny po uprzednim potwierdzeniu założy ją sam.
5. Po pojawieniu się okna dialogowego Wybór wariantu należy wybrać przycisk w.czasowa.
6. Po wyświetleniu ekranu Wybór instalowanych modułów i opcji należy wybrać klawiszem INSERT moduły, które moją być
zainstalowane oraz w pozycji Wariant – wariant oprogramowania. Wybór należy potwierdzić przyciskając jednocześnie
klawisze CTRL i W lub CTRL i ENTER.
7. Po zapoznaniu się z wyświetlonymi przez program instalacyjny warunkami instalacji oprogramowania należy przejść do
kolejnych etapów instancji naciskając klawisz ESC.
8. Po pojawieniu okna dialogowego z pytaniem Czy kontynuować przegląd? należy wybrać przycisk Nie.
9. Po pojawieniu się ekranu zawierającego informacje o instalowanych modułach systemu FIRMA lub miniEKSPERT do wyboru
pozostają dwie opcje: Instalacja lub Rezygnacja. Chcąc kontynuować proces instalacji należy wybrać przycisk Instalacja.
10. Pojawi się okno dialogowe z pytaniem: Czy system … będzie pracował w sieci komputerowej? Należy odpowiedzieć
zgodnie z faktycznym przeznaczeniem: Tak lub Nie.
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INSTALACJA PEŁNEJ WERSJI LUB WERSJI AKTUALIZACYJNEJ
1. Uruchomić program instalacyjny (firma.bat, minieks.bat lub instal.bat)
2. Po pojawieniu się okna dialogowego Standard polskich znaków należy określić standard kodowania polskich znaków
narodowych. Do wyboru są: Mazovia, Latin-2 lub Brak polskich znaków. Ze względu na ewentualną pracę w systemie
Windows zalecane jest wybranie standardu Latin-2 (CP 852).
3. Po pojawieniu się okna zawierającego warunki licencji, należy je uważnie przeczytać na zakończenie naciskając klawisz ESC.
Następnie należy odpowiedzieć na pytanie: Czy akceptujesz warunki licencji? (Tak – kontynuacja instalacji; Nie – jej
przerwanie i powrót do systemu operacyjnego)
4. Po pojawieniu się okna dialogowego Wprowadź kartotekę należy wprowadzić nazwę kartoteki wraz z pełną ścieżką dostępu,
w której ma być zainstalowany program (np. C:\EKSPERT\FIRMA). Jeżeli podana kartoteka jeszcze nie istnieje program
instalacyjny po uprzednim potwierdzeniu założy ją sam.
5. Po pojawieniu się okna dialogowego Wybór wariantu należy wybrać przycisk w.pełna.
6. Do instalacji pełnej wersji systemu FIRMA lub miniEKSPERT wymagane jest posiadanie klucza rejestracyjnego zawartego
w pliku o nazwie firma.key lub minieks.key. Brak klucza rejestracyjnego uniemożliwia zainstalowanie pełnej wersji
oprogramowania pozostawiając do wyboru instalację wersji demonstracyjnej (patrz: Instalacja wersji demonstracyjnej),
instalację wersji ograniczonej czasowo (patrz: Instalacja wersji czasowej) lub zakończenie (przerwanie) procedury
instalacyjnej.
7. Po pojawieniu się okna dialogowego Lokalizacja klucza rejestracyjnego należy włożyć do stacji dyskietek otrzymaną
dyskietkę rejestracyjną (w przypadku dystrybucji na dyskietkach – dyskietkę nr 1) lub wpisać pełną ścieżkę dostępu do
kartoteki w której znajduje się plik zawierający klucz rejestracyjny. UWAGA! Okno nie pojawia się w przypadku instalacji
uzupełnienia.
8. Jeżeli plik z kluczem rejestracyjnym jest prawidłowy to pojawi się okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie otrzymanego
na specjalnym druku kodu eksploatacyjnego.
9. Po zapoznaniu się z wyświetlonymi przez program instalacyjny warunkami instalacji oprogramowania należy przejść do
kolejnych etapów instalacji naciskając klawisz ESC.
10. Po pojawieniu okna dialogowego z pytaniem Czy kontynuować przegląd? należy wybrać przycisk Nie.
11. Po pojawieniu się ekranu zawierającego – odczytane z wprowadzonego wcześniej kodu eksploatacyjnego – informacje o
instalowanych modułach systemu FIRMA lub miniEKSPERT do wyboru pozostają dwie opcje: Instalacja lub Rezygnacja.
Chcąc kontynuować proces instalacji należy wybrać przycisk Instalacja.
12. Pojawi się okno dialogowe z pytaniem: Czy system … będzie pracował w sieci komputerowej? Należy odpowiedzieć
zgodnie z faktycznym przeznaczeniem: Tak lub Nie.
13. Następnie pojawi się okno dialogowe zawierające pytanie o nazwę użytkownika systemu. Domyślnie podpowiedziana zostanie
nazwa użytkownika odczytana z klucza rejestracyjnego. Nazwa ta ukaże się u góry ekranu w każdym z modułów systemu.
UWAGA! Okno nie pojawia się w przypadku instalacji uzupełnienia.

PRZEKSZTAŁCENIE SYSTEMU FIRMA Z WERSJI CZASOWEJ W PEŁNĄ
Należy uruchomić moduł Nadzorca.
Następnie z menu głównego modułu Nadzorca należy wybrać opcję Narzędzia > Serwis > Import klucza rejestracyjnego.
Po pojawieniu się okna dialogowego z pytaniem o klucz rejestracyjny należy odpowiedzieć twierdząco.
Po pojawieniu się okna dialogowego Ścieżka do pliku firma.key należy włożyć do stacji dyskietek otrzymaną dyskietkę
rejestracyjną (w przypadku dystrybucji na dyskietkach – dyskietkę nr 1) lub wpisać pełną ścieżkę dostępu do kartoteki w której
znajduje się plik zawierający klucz rejestracyjny.
5. Następnie z menu głównego modułu Nadzorca należy wybrać opcję Narzędzia > Serwis > Wprowadzenie kodu
eksploatacyjnego.
6. Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie otrzymanego na specjalnym druku kodu eksploatacyjnego. Wpisany
kod należy zaakceptować klawiszem ENTER.
1.
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PRZEKSZTAŁCENIE SYSTEMU MINIEKSPERT Z WERSJI CZASOWEJ W PEŁNĄ
Należy uruchomić moduł Master.
Następnie z menu głównego modułu Master należy wybrać opcję Narzędzia > Serwis > Import klucza rejestracyjnego.
Po pojawieniu się okna dialogowego z pytaniem o klucz rejestracyjny należy odpowiedzieć twierdząco.
Po pojawieniu się okna dialogowego Ścieżka do pliku minieks.key należy włożyć do stacji dyskietek otrzymaną dyskietkę
rejestracyjną (w przypadku dystrybucji na dyskietkach – dyskietkę nr 1) lub wpisać pełną ścieżkę dostępu do kartoteki w której
znajduje się plik zawierający klucz rejestracyjny.
5. Następnie z menu głównego modułu Master należy wybrać opcję Narzędzia > Serwis > Wprowadzenie kodu
eksploatacyjnego.
6. Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie otrzymanego na specjalnym druku kodu eksploatacyjnego. Wpisany
kod należy zaakceptować klawiszem ENTER.
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