Opis instalacji programu Schronisko dla zwierząt
Rodzaje instalacji
W zależności od zapotrzebowań klienta instalację programu można zakwalifikować do
jednej z grup:
● instalacja jednostanowiskowa
● instalacja wielostanowiskowa
Instalacja jednostanowiskowa sprowadza się wyłącznie do zautomatyzowanego
zainstalowania programu z dostarczonej płytki CD. Niezbędnym wymogiem jest
posiadanie komputera spełniającego wymagania zamieszczone poniżej.
Instalacja wielostanowiskowa wymaga wydzielenia komputera na którym będą przechowywane
wspólne dane i szablony pism (może to być jedno ze stanowisk roboczych). Z tym komputerem
będą się łączyć wszystkie stanowiska odczytując i zapisując dane. Rozwiązanie to oprócz
odpowiedniego komputera wymaga fizycznego połączenia komputerów siecią 100 Mb/s.

Wymagania programu
Minimalne wymagania programu to:
● Pentium II 233 Mhz
● 64 MB RAM
● monitor 15
● minimalna rozdzielczość 800x600 High Color
● system operacyjny Windows 98,Me,NT,2000,XP,2003
● przeglądarka Internet Explorer 5.5 lub nowsza
● dodatek MDAC 2.7 z MS Jet.4.0
Instalacja wielostanowiskowa wymaga dodatkowo kart sieciowych 100 Mb/s.

Opis instalacji
1. Przygotować płytkę CD z dostarczonym oprogramowaniem
2. Mając przygotowane stanowisko można przystąpić do instalacji właściwego
oprogramowania.
a. Automatycznie po włożeniu płytki do napędu powinno pojawić się okno
startowe programu. (Jeśli okno nie pojawi się uruchomić program
Preinstall.exe z dysku CD)
b. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji Zainstaluj produkt Schronisko
dla zwierząt. Opcja wyświetla listę wszystkich wymaganych składników
koniecznych do zainstalowania na danym komputerze (w szczególności
jeśli dodatkowe składniki są już zainstalowane na komputerze zostanie
wyświetlona jedynie opcja umożliwiająca zainsalowanie samego
programu Schronisko dla zwierząt). Składniki programu (MDAC, JET,
IE) instalujemy w kolejności, w jakiej są wyświetlane na liście postępując
zgodnie z poleceniami instalatora.
c.Ostatnim krokiem jest uruchomienie opcji Rozpocznij instalacje
programu Schronisko. Po zaakceptowaniu warunków korzystania z wersji

demonstracyjnej, należy dokonać wyboru katalogu docelowego, oraz dla
kogo będzie zainstalowana aplikacja. Jeżeli z komputera korzysta kilku
użytkowników, logując się na różne hasła, należy wybrać instalację [Dla
każdego] w pp. można wybrać instalację [Tylko dla mnie].
Uwaga!!! W niektórych systemach operacyjnych wybór rodzaju
instalacji może nie być dostępny.

d. Po zakończeniu instalacji należy uruchomić program korzystając z ikony
[Schronisko] umieszczonej na pulpicie.
e. Po zainstalowaniu program pracuje jako wersja demonstracyjna, z
ograniczoną liczbą uruchomień. Ograniczenie to można usunąć po
skontaktowaniu się z producentem oprogramowania. Informacje
kontaktowe znajdują się w menu [O programie]
3. Program jest już gotowy do pracy. Pracę w programie powinniśmy rozpocząć
od skonfigurowania aplikacji w module [Konfiguracja]. Wprowadzenie
odpowiednich danych w module konfiguracyjnym jest konieczne dla
prawidłowego działania aplikacji.

