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Instalacja programu
Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty CD lub z wykorzystaniem plików pobranych ze
strony Sage. Aby zainstalować program z płyty CD należy ją włożyć do napędu. W zależności od
ustawień systemu operacyjnego może nastąpić automatyczny start programu lub należy uruchomić
plik SystemSymfonia.exe, znajdujący się w głównym katalogu płyty.

Rys. 1 Ekran startowy płyty instalacyjnej.
Należy wybrać z listy pozycję Programy Systemu Symfonia, a w następnym kroku
Mała Księgowość.

Rys. 2 Ekran wyboru programu do instalacji.
Następnie należy wybrać z listy pozycję Instaluj.
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Rys. 3 Ekran wyboru akcji dla programu.
Uruchomiony zostanie właściwy program instalacyjny. Jeżeli instalacja dokonywana jest z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage, to należy uruchomić pobrany program instalacyjny. Pomijane są wtedy elementy startowe widoczne powyżej.
UWAGA

Użytkownicy posiadający poprzednią wersję programu przed uruchomieniem instalacji
powinni wykonać kopię bezpieczeństwa danych z wykorzystaniem dotychczasowej
wersji programu.

UWAGA

Przed uruchomieniem instalacji należy sprawdzić, czy zainstalowany jest Internet
Explorer (6.0 lub nowszy) oraz program Adobe Reader.

Rys. 4 Okno instalatora strona startowa.
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Na stronie startowej okna instalatora powtórzone są ostrzeżenia o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa i sprawdzenia obecności niezbędnych programów.
W dolnej części strony znajdują się przyciski poleceń. Przyciski te powodują uruchomienie następujących działań:
Wstecz
Wybranie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniej strony.
Dalej

Wybranie tego przycisku powoduje przejście do kolejnej strony.

Anuluj
Wybranie tego przycisku powoduje przerwanie procesu instalacji. Pojawi się jeszcze dodatkowy
komunikat z prośbą o potwierdzenie tej akcji.

Rys. 5 Komunikat z prośbą o potwierdzenie przerwania instalacji.

Rys. 6 Okno instalatora strona Umowa licencyjna.
Na stronie Umowa licencyjna jest udostępniona treść umowy licencyjnej. Należy zapoznać się z jej
treścią i potwierdzić akceptację przez zaznaczenie opcji Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej.
Brak akceptacji umowy uniemożliwia kontynuację procesu instalacji.
Na kolejnej stronie możliwy jest wybór rodzaju instalacji. W opisywanej tu standardowej wersji instalacji na jednym stanowisku, należy wybrać przycisk polecenia Instalacja programu.
UWAGA

Instalacja stacji roboczej wymaga większej wiedzy i wcześniejszego wykonania instalacji serwera udostępniającego dostęp do danych. W tym dokumencie nie będzie omawiana instalacja stacji roboczej.
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Rys. 7 Okno instalatora strona wyboru rodzaju instalacji.
Kolejna strona umożliwia wybór katalogu, w którym będzie zainstalowany program. Można tu zaakceptować podpowiadany przez program katalog docelowy lub wybrać przycisk polecenia Przeglądaj
i w otwartym oknie Wybierz katalog docelowy wskazać lub wpisać ścieżkę dostępu do katalogu,
w którym będzie zainstalowany program.
UWAGA

Podczas instalacji kolejnej wersji programu podpowiadany jest katalog, w którym została zainstalowana poprzednia wersja.

Rys. 8 Okno instalatora strona Katalog docelowy.
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Rys. 9 Dialog Wybierz katalog docelowy.
Po wybraniu katalogu instalacji programu, jako następna pojawia się strona umożliwiająca zebranie
informacji niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji programu.

Rys. 10 Okno instalatora strona Rejestracja programu.
Nazwisko użytkownika
W tym polu program odczyta i podpowie automatycznie nazwisko użytkownika systemu operacyjnego. Można je zmienić na nazwisko właściciela instalowanego programu, jeżeli są różne.
Nazwa firmy
W tym polu program odczyta i podpowie automatycznie nazwę firmy będącej użytkownikiem systemu operacyjnego. Można ją zmienić na nazwę innej firmy, która jest właścicielem instalowanego programu. Nie musi to być nazwa firmy, której dane będą wprowadzane do programu.
Do czasu wypełnienia pól na tej stronie, niemożliwe będzie przejście do następnej strony okna.
Numer seryjny programu
W tym polu należy wpisać numer seryjny, znajdujący się na opakowaniu programu lub przesłany
drogą elektroniczną dla instalacji z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.
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Treść wprowadzona do dwóch pierwszych pól jest zależna jedynie od użytkownika, natomiast numer
seryjny musi być zgodny z jednym ze znajdujących się na opakowaniu programu lub przesłanych drogą elektroniczną. W przypadku niezgodności numerów pojawi się komunikat z prośbą o wprowadzenie
poprawnego numeru seryjnego.

Rys. 11 Komunikat Niepoprawny numer seryjny.
UWAGA

Pozostawienie pustego pola Numer seryjny programu spowoduje instalację wersji
demonstracyjnej programu.

Na kolejnej stronie możliwy jest wybór sposobu konfigurowania instalacji. W opisywanej tu standardowej wersji instalacji na jednym stanowisku, należy wybrać przycisk polecenia Instalacja typowa.
UWAGA

Instalacja specjalna wymaga większej wiedzy i zakupu dodatkowego oprogramowania.
W tym dokumencie nie będzie omawiana instalacja specjalna.

Rys. 12 Okno instalatora strona wyboru rodzaju instalacji.
Na kolejnej stronie należy potwierdzić potrzebę utworzenia na pulpicie użytkownika skrótu do programu. Skrót do programu to ikona
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Rys. 13 Okno instalatora strona Skrót do programu.
Przejście do kolejnej strony powoduje wyświetlenie informacji o gotowości do instalacji. Wybranie
przycisku Dalej uruchamia proces kopiowania plików i wprowadzania odpowiednich zapisów konfiguracyjnych w ustawieniach systemu.

Rys. 14 Okno instalatora strona gotowości do instalacji.
Podczas instalacji widoczne są dialogi informujące o postępie procesu instalacji.

8

Instalacja programu Symfonia Mała Księgowość

Rys. 15 Dialogi postępu instalacji.
Po zakończeniu kopiowania wszystkich plików i zmianie konfiguracji systemu zostanie wyświetlona
strona Instalacja zakończona. Wybranie przycisku polecenia Zakończ kończy proces instalacji programu Symfonia Mała Księgowość. Otwiera się wtedy dokument opisujący zmiany wprowadzone
w stosunku do poprzedniej wersji programu. Jeśli podczas instalacji (w szczególnych przypadkach)
pojawią się dodatkowe informacje i pytania, należy postępować zgodnie z instrukcjami ukazującymi
się na ekranie.

Rys. 16 Okno instalatora strona końcowa instalacji.
Po zainstalowaniu programu można go wykorzystywać przez ograniczony okres czasu (60 dni).
W celu uzyskania pełnych możliwości wykorzystywania programu, należy zarejestrować program
u producenta, a następnie przeprowadzić jego aktywację.
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