
Program Kancelaria można zainstalować jedynie w wersji przeznaczonej na pojedynczy 

komputer. W przypadku instalacji programu na pojedynczym komputerze wystarczy 

uruchomić instalator i stosować się do poleceń programu, wybierając ustawienia 

domyślne.

Zanim rozpocznie się kopiowanie plików, instalator wyświetli kilka okienek, tzw. okien 

dialogowych, w których trzeba będzie odpowiedzieć na pytania, wybrać opcję, folder 

programu itp. Przyjrzymy się poszczególnym etapom instalacji.

Jako pierwsze pojawia się okno powitalne z informacją o naszej aplikacji (nazwa i numer

wersji) oraz przypomnieniem o konieczności zamknięcia innych aplikacji, które mogłyby 

zakłócić proces instalacji. Klikamy na przycisku Dalej.

Kancelaria LT – instalacja programu



Kolejne okno zawiera tekst umowy licencyjnej określającej zasady użytkowania 

programu Kancelaria. Po zapoznaniu się z treścią umowy zaznaczamy opcję: Akceptuję 

warunki umowy i klikamy na przycisku Dalej.

Teraz musimy określić nazwę foldera, w którym chcemy umieścić program Kancelaria. 

Jeśli odpowiada nam proponowana przez instalator ścieżka, możemy od razu kilknąć 

przycisk Dalej i kontynuować instalację. Jeśli jednak chcemy zmienić folder docelowy, 

to klikamy na przycisku Przeglądaj i wybieramy z listy odpowiedni katalog.



Przed rozpoczęciem kopiowania plików musimy jeszcze podać nazwę foldera (w menu 

Start), który zawierać będzie ikony pozwalające uruchomić program Kancelaria oraz 

moduł administracyjny. Proponujemy wykorzystać domyślne ustawienie i kliknąć przycisk

Dalej.



Dla ułatwienia możemy również utworzyć ikonę uruchamiającą program Kancelaria, na 

pulpicie. Klikając na przycisku Dalej przechodzimy do kolejnego okna.



Instalator zebrał wszystkie potrzebne mu informacje i jest gotowy do kopiowania plików.

Jeśli chcemy zmienić jakieś ustawienia, to jest to ostatni moment kiedy możemy kliknąć

przycisk Wstecz. Kliknięcie przycisku Dalej rozpocznie proces instalacji programu.



Program zaczyna instalację.



Kancelaria jest już zainstalowana. Na koniec jeszcze kilka uwag o zainstalowanej wersji 

programu. Po zapoznaniu się z informacjami zmieszczonymi w tym oknie klikamy na 

przycisku Dalej.



W ostatnim oknie instalatora może pojawić się dodatkowa opcja Uruchom instalację 

Firebird. Firebird to "silnik bazodanowy", który umożliwia Kancelarii pracę z bazą 

danych, w której przechowywane są wszystkie dane wprowadzne przez użytkownika.

Uwaga!

Opcja instalacji silnika Firebird pojawia się tylko przy "instalacji użytkownika". W 

przypadku "instalacji typowej", Firebird jest instalowany automatycznie z domyślnymi 

ustawieniami.




