„autoservisas2008“
DIEGIMO INSTRUKCIJA
Programos diegimas
PAGRINDINIAME
kompiuteryje (serveryje)
1. Iš

internetinės

svetainės

http://autoservisas2008.lt/programos-parsisiuntimas-ir-

įdiegimas parsisiųskite "autoservisas2008" diegimo programa (exe):

2. Paleiskite parsisiųstą programą „as2008_v2_install.exe“.
3. Jei Windows OS prašytų, patvirtinkite paleidimą („Run“ arba „Run anyway“).
4. Sekite įdiegimo programos vedlį, spausdami „Toliau“.
5. Įsitikinkite, kad diegiamų komponentų parinkimo lange, pažymėtos varnelės ties
„Serveris“ ir „Klientas“:

Programos diegimas
KITUOSE
Kompiuteriuose
1. Iš

internetinės

svetainės

http://autoservisas2008.lt/programos-parsisiuntimas-ir-

įdiegimas parsisiųskite "autoservisas2008" diegimo programa (exe):

2. Paleiskite parsisiųstą programą „as2008_v2_install.exe“.
3. Jei Windows OS prašytų, patvirtinkite paleidimą („Run“ arba „Run anyway“).
4. Sekite įdiegimo programos vedlį, spausdami „Toliau“.
5. Nuimkite pažymėtą varnelę ties „Serveris“ ir įsitikinkite, kad pažymėta varnelė ties
„Klientas“ diegiamų komponentų parinkimo lange:

6. Tęskite įdiegimo programos vedlį, spausdami „Toliau“.
7. Prisiminkite paskutiniame lange, nurodytą pagrindinio vartotojo prisijungimo kortelę:

6. Tęskite įdiegimo programos vedlį, spausdami „Toliau“.
7. Sulaukite, kol programa įsidiegs ir atsinaujins:

8. Pabaigusi diegimą ir atnaujinimus, „autoservisas2008“ programa startuoja prie
kompiuterio laikrodžio:

8. Sulaukite, kol programa įsidiegs ir atsinaujins:

9. Paspauskite dešinį pelės klavišą ant „autoservisas2008“ programos įkonos ir pasirinkite
„Išjungti“:

10. Atidarome

„autoservisas2008“

programos

katalogą

C:\Program

Files

(x86)\as2008_v2\client ir ties failu „as2008_client.exe“ paspaudžiame dešinį pelės klavišą
ir pasirenkame „Properties“:

9. Pabaigusi diegimą ir atnaujinmus, „autoservisas2008“ programa startuoja prie
kompiuterio laikrodžio:

10. Paspauskite dešinį pelės klavišą ant „autoservisas2008“ programos įkonos ir
pasirinkite „Išjungti“:

11. Atsidariusiame

„as2008_client.exe

Properties“

lange,

pasirenkame

skiltį

„Compatibility“ ir spaudžiame mygtuką „Change settings for all users“:

11. Atidarome

„autoservisas2008“

programos

katalogą

C:\Program

Files

(x86)\as2008_v2\client ir ties failu „as2008_client.exe“ paspaudžiame dešinį pelės klavišą
ir pasirenkame „Properties“:

12. Atsidariusiame lange, pasirenkame „Windows 7“ ir viską išsaugojame patvirtindami
klavišais „OK“:
12. Atsidariusiame

„as2008_client.exe

Properties“

lange,

pasirenkame

skiltį

„Compatibility“ ir spaudžiame mygtuką „Change settings for all users“:

13. Du kartus spustelėję kairiuoju pelės klavišu paleidžiame „autoservisas2008“ programą
iš „Darbalaukio“:

13. Atsidariusiame lange, pasirenkame „Windows 7“ ir viską išsaugojame patvirtindami
klavišais „OK“:

14. „autoservisas2008“ programa startuoja prie kompiuterio laikrodžio:

15. Paspauskite dešinį pelės klavišą ant „autoservisas2008“ programos įkonos ir pasirinkite
„Nustatymai“:

14. Du kartus spustelėję kairiuoju pelės klavišu paleidžiame „autoservisas2008“
programą iš „Darbalaukio“:

16. Prisijungimo nustatymų lange, nurodykite pagrindinio kompiuterio (serverio) IP adresą,
kuriame įdiegėte „autoservisas2008“ programą ir išsaugokite pakeitimus:
15. „autoservisas2008“ programa startuoja prie kompiuterio laikrodžio. Atidarykite
programą, paspausdami kairįjį pelės klavišą ant „autoservisas2008“ programos įkonos:

16. Jei viską atlikote teisingai, kompiuterio ekrane matysite „autoservisas2008“
programos sistemos langą, kuriame turite įvesti savo įmonės pavadinimą, kodą, kontaktinį
asmenį bei jo telefoną:

17. Atidarykite programą, paspausdami kairįjį pelės klavišą ant „autoservisas2008“
programos įkonos prie kompiuterio laikrodžio:

18. Jei viską atlikote teisingai, kompiuterio ekrane matysite „autoservisas2008“ programos
sistemos registracijos arba vartotojo prisijungimo langą, kuriame turite įvesti savo
vartotojo identifikavimo kortelę (naujai įdiegtos programos vartotojo kodas: „0“ ir
17. Užsiregistravus, kompiuterio ekrane matysite „autoservisas2008“ programos
vartotojo prisijungimo langą, kuriame turite įvesti savo vartotojo identifikavimo kortelę
„0“ ir spauskite klavišą „Enter“, kad galėtumėte pradėti dirbti:

spauskite klavišą „Enter“), kad galėtumėte pradėti dirbti:

