Instrukcja instalacji
www.szkolnaTapeta.pl
I.

Najważniejszy w każdym działaniu jest początek.
- Platon

WYMAGANIA MINIMALNE
•
•
•
     
•
•

Procesor 1GHz
256MB RAM
10MB wolnego miejsca na dysku
(290MB jeśli w systemie nie ma zainstalowanego .NET Framework 3.5+)
Microsoft Windows XP SP3/Vista/7*
Microsoft .NET Framework 3.5 Client profile lub nowsza wersja                                                                    
(instalator automatycznie pobierze brakujące składniki)

     

* - możliwa jest praca również na starszych wersjach systemu Windows XP, lecz przed instalacją oprogramowania
      szkolnaTapeta należy wpierw zainstalować program Windows Installer 3.1 lub nowszy.

II.

PRZYGOTOWANIE

SSL

Proszę się zalogować jako Administrator
(do instalacji potrzebne są pełne uprawnienia)
Proszę pobrać ze strony www.szkolnaTapeta.pl/pobierz/
darmowe oprogramowanie Szkolna Tapeta (Zapisz plik)

III.

Bezpieczeństwo jak w banku:
stosujemy szyfrowanie danych SSL

PROCES INSTALACJI   (czas: 3-5 minut)

UWAGA - AntyVirus’owe programy :
-Uruchom program normalnie,
-Pomiń blokowanie itp. itd.

Proszę kliknąć na pobrane oprogramowanie SzkolnaTapeta.exe
(zostanie uruchomiony proces instalacji -> Uruchom)

1. OK ->
2. Uruchom ->
3. Akceptuję (.NET 3.5 Framework) >                         
UWAGA: jeśli .NET nie jest zainstalowany +20 min.
4. Dalej >
5. (zaznacz Zgadzam się - kliknij Dalej >
6. (został wybrany domyślny folder instalacji) kliknij Dalej >
7. (proszę potwierdź swoją gotowość) kliknij Dalej >
UWAGA: czas trwania od 2-3 min.

.

numer
komputera:
1, 2, 3...
, kliknij Zapisz >

Warszawa1LO
8. (proszę podać - Nazwa komputera np.):
UWAGA: proszę nie wpisywać wszędzie tego samego numeru komputera
(inny komputer=inny numer komputera)
9. kliknij Zamknij, to już jest koniec instalacji
           10. pomyślny przebieg instalacji ->                                   : )
     -tapeta w ciągu kilku sekund zamieni się
     na naszą domyślną tapetę z logo,
     -będzie ona widoczna do końca tygodnia.
Życzymy miłego dnia i
Dziękujemy za współpracę!
     PS. Po pierwszej instalacji Szkolnej Tapety
     na komputerze - kolejna zamiana tapety
     nastąpi w nowym tygodniu – od poniedziałku.

www.szkolnaTapeta.pl/pobierz (Proxy, SBS - FAQ)
www.facebook.com/szkolna.tapeta (prosimy nas polubić ; )
Realizujemy misję tworzenia innowacyjnej komunikacji edukacyjnej.

:)

