POSTOPEK
REGISTRACIJE IN PRIJAVE
NA SPLETNI STRANI WWW.AMSTAR.SI
TER PRENOS, NAMESTITEV IN ZAGON
PREIZKUSNE VERZIJE
PROGRAMSKEGA PAKETA KNJIGA
1. Obiščite spletno stran www.amstar.si.
2. Za možnost preizkusa programskega paketa Knjiga se je potrebno
registrirati in prijaviti. Kliknite na povezavo Registrirajte se in pravilno vnesite
zahtevane podatke. Pazite na pravi e-mail naslov, ker boste nanj prejeli
sporočilo, ki bo omogočilo potrditev registracije.

3. Po kliku na gumb Shrani podatke se prikažejo vneseni podatki. Preverite
njihovo pravilnost in če je vse v redu, kliknite ponovno na gumb Shrani
podatke. Sicer kliknite na gumb Nazaj k vnosu.

4. Na vneseni e-mail naslov boste prejeli sporočilo, kjer lahko potrdite
odločitev za registracijo na spletni strani oziroma jo prekličete.

5. Po kliku na povezavo, ki bo potrdila vašo registracijo na spletni strani, se
prijavite s klikom na gumb Prijavi.

6. Za prenos preizkusne verzije kliknite na povezavo Datoteke za prenos. Nato
s klikom izberite datoteko, ki jo hočete prenesti na svoj računalnik.

7. Po izbiri datoteke za prenos se pojavi okno, kjer morate klikniti na gumb
Shrani.

8. Nato določite, kam boste datoteko shranili. Priporočamo, da jo shranite v
Moje dokumente. Prenos se prične s ponovnim klikom na gumb Shrani.
9. Po koncu prenosa odprite Moje dokumente (oziroma mapo, kamor ste
shranili preneseno datoteko), poiščite datoteko in dvokliknite nanjo (pri tem
pazite, da boste res izbrali pravo datoteko-preverite datum in ime izbrane
datoteke). Ob morebitnem opozorilu kliknite na gumb Zaženi.
Pozor! Če programski paket Knjiga nameščate na računalnik, kjer je
nameščen operacijski sistem Windows Vista, morate paziti na naslednje:
•
V računalnik morate biti obvezno prijavljeni kot skrbnik (administrator)!
•
Če se po dvokliku na datoteko z originalno verzijo ne zgodi nič, kliknite
nanjo z desnim gumbom miške ter določite, da jo zaganjate kot skrbnik
(administrator) in v Windows XP združljivostnem načinu (Windows XP
Compatibility Mode).
10. Pojavi se okno z naslovom Dobrodošli v namestitev programa..., kjer
kliknete na gumb Naprej.
11. Naslednje okno vsebuje besedilo licenčne pogodbe. Z namestitvijo paketa
sprejmete njene pogoje in se zavezujete spoštovati njena določila (več v
zadnjem poglavju). Obkljukajte vrstico z besedilom Da, sprejemam vse pogoje
licenčne pogodbe ter kliknite na gumb Naprej.
12. Postopek namestitve se nadaljuje. V naslednjem oknu vam program
ponudi možnost oblikovanja bližnjice na namizju-obkljukajte in kliknite na
gumb Naprej. S klikom na gumb Namesti na naslednjem oknu se razpakiranje
namestitvenega paketa prične.
13. Ko se postopek namestitve konča, se mora na vaš računalnik namestiti še
podporni program za baze.

Pojavi se manjše okence, kjer ne spreminjate mape, kamor se bo podporni
program (BDE) namestil, ampak le kliknete na gumb OK.
14. Pojavi se okno, kjer vam namestitveni program sporoči, kako poženete
programski paket Knjiga.
15. Postopek namestitve je zaključen. Prikaže se naslednje okno. Kliknite na
gumb Končaj.
16. Preizkusno verzijo programskega paketa Knjiga zaženete tako, da kliknete
na:
● Start/Programi/Knjiga7/Knjiga v7 (če ste namestili paket Knjiga v7).
● Start/Programi/Knjiga63/Knjiga v6.3 (če ste namestili paket Knjiga v6).
17. Po zagonu vnesite šifro za vstop in pritisnite Enter. Šifra se glasi:

MASK

