Vir, Tolstojeva ulica 21
SLO - 1230 DOMŽALE
Tel.: +386-1-72-92-630
Planinc Primož s.p.
GSM: +386-41-672-236
+386-41-514-478
Fax.: +386-1-72-92-631
E-mail: info@planles.net
Internet:
www.planles.net
______________________________________________________________________________________________________________
Id. št. za DDV: SI64893596
Matična številka: 2117452
TRR: SI 56 18300 0255166423

ORGANIZACIJSKO - INFORMACIJSKI INŽENIRING

Navodila za namestitev programa MegaTISCHLERpro 2012
Preden začnete z namestitvijo programa MegaTISCHLERpro 2012 se prepričajte, da imate na računalniku že nameščen program
MegaCAD 3D 2012 ali novejši!
V kolikor imate na računalniku tudi že nameščeno katerokoli različico programa MegaTISCHLERpro, bo namestitveni program
nadgradil samo programske datoteke, podatke pa bo ohranil obstoječe.
Namestitev poženete z dvoklikom datoteke MegaTISCHLER_2012.exe.
Najprej izberite jezik, v katerem želite izvesti namestitev in uporabljati program.

Po kliku gumba »V redu« se prikaže naslednje pogovorno okno:

Enostavno kliknite »Naprej >«

Sprejeti morate pogoje licenčne pogodbe in lahko kliknete »Naprej >«.

V naslednjem koraku je potrebno nastaviti pot, kjer imate nameščen MegaCAD, s katerim želite uporabljati
MegaTISCHLERpro. Samodejno bo prikazana pot zadnjega nameščenega MegaCAD-a v vašem računalniku. V kolikor želite
namestitev izvesti v katero drugo različico MegaCAD-a na tem računalniku, lahko kliknete gumb »Prebrskaj…« in sami poiščete
ustrezno mapo, kjer je nameščen MegaCAD.
Ko ste določili želeno pot, kliknite gumb »Naprej >«.

V naslednjem koraku nastavite ime programske skupine in kliknite »Naprej >«

Izberite, ali želite namestiti tudi mts strukture ali ne (pomembno pri nadgradnjah programa, v kolikor ste kaj preimenovali
obstoječe, da vam ne naredi zmešnjave).

Še enkrat imate možnost preveriti nastavljeno pot in ime programske skupine. Za namestitev kliknite gumb »Namesti«.
Namestitveni program prične s kopiranjem datotek.
Ko so vse datoteke prekopirane, program preveri stanje vaše registracije. V
kolikor programa MegaTISCHLERpro nimate registriranega ali pa je
registracija potekla, se prikaže registracijsko okno:
Registrirati morate tudi DEMO različico!
Vnesite zahtevane podatke. Po vnosu morate vnesene podatke poslati na naš
naslov.
Izberite enega od načinov:
»E-pošta«
V kolikor imate na računalniku, kjer ste pravkar namestili program
MegaTISCHLERpro nameščen tudi program za delo z elektronsko pošto, je to
najenostavnejši način: kliknite gumb »E-pošta«, odprl se bo privzeti poštni
program, kjer bo že vse napisano. Vse kar morate storiti, je klik gumba »Pošlji«
oz. »Send«.
»Odložišče«
V kolikor na tem računalniku nimate dostopa do e-pošte, imate pa ga na kakšnem drugem računalniku, lahko kliknete
»Odložišče«, odprete prazno datoteko v Word-u ali Notepad-u, tam kliknete »Prilepi«, shranite datoteko, ter si jo na nek način
prenesete na drug računalnik, ter tam kot priponko pošljete na naš elektronski naslov.
»Natisni«
V kolikor nimate e-pošte na nobenem računalniku, lahko registracijski obrazec tudi enostavno natisnete s klikom gumba
»Natisni«, ter nam le-tega pošljete po fax-u ali po navadni pošti.

Vnos poslane kode je opisan na naslednji strani.

Ko boste prejeli »Registracijsko kodo«, jo boste prenesli po naslednjem postopku:
- poženite MegaCAD (če imate Windows Vista ali Windows 7, je potrebno pred vnosom kode megacad zagnati tako, da kliknete
z desnim gumbom na ikonico megacada in izberete Zaženi kot skrbnik)

- v meniju »MTpro«
kliknite gumb »Nastavitve«
- na strani »Registracija« v ustrezno polje vnesite dobljeno registracijsko kodo in kliknite »Registriraj«.
- napisalo bo Registracija uspešna.

