Barda SW, HW s.r.o.

Výrobce a dodavatel SW a HW pro
stravovací, docházkové a přístupové
systémy. Školení a poradenství v oboru.

Sídlo: Akátová 134, Ohrobec
252 45 pošta Zvole u Prahy

Instalace a aktivace SW Jídelna - kancelář
Instalaci proveďte z instalačního CD, nebo spuštěním EXE souboru staţeného z našich webových
stránek a řiďte se průvodcem instalace. SW se instaluje do Vámi zvoleného adresáře (standardně:
C:\JIDELNA6\). Spuštění provedete ikonou „Jídelna 6“.
Program je chráněn licenčním číslem a při jeho spuštění je třeba provést jeho aktivaci. Licenční
číslo je pro kaţdého uţivatele jiné a je třeba ho zadat v menu SOUBORY / NASTAVENÍ JÍDELNY / UŽIVATEL,
do kolonky licenční číslo. (Pokud není zadáno, program si ho při spuštění vyţádá.) Podle tohoto čísla se generuje
název vašeho zařízení, který je neustále zobrazen při pouţívání programu a je tištěn na všech výstupech
z programu JÍDELNA.
Instalace má celkem tři stavy:
1. Neregistrovaný
Po první instalaci je v programu registrační číslo „00000“, tím se program přepne do neregistrované
verze s nevyplněným licenčním číslem. Na základě toho je vygenerován název: „Pozor-nezaplacený program!“
Neregistrovaný program není plně funkční (nepustí Vás do jednotlivých modulů), lze do něj však
vstoupit a nahrát data a to včetně licenčních a aktivačních čísel, nebo jej ručně aktivovat na DEMO či ostrou
verzi.
2. Registrovaný - DEMO verze
Po registraci (vyplnění registrační karty lze provést písemně – formulář naleznete na CD i našem webu,
nebo elektronicky přímo na našich webových stránkách) Vám bude přiděleno Vaše „Zákaznické - registrační
číslo“ a „licenční DEMO číslo“. To Vám po zadání v menu SOUBORY / NASTAVENÍ JÍDELNY / UŢIVATEL
vygeneruje DEMOVERZNÍ název a umožní vstup do jednotlivých modulů (i bez aktivačních kódů) a zadávání
záznamů do určitého počtu (jejich počet a vyuţití se zobrazuje při spuštění programu). Záznamy nad tyto limity
se při ukončení programu smaţou!
3. Zakoupený - ostrá verze
V případě vaší závazné objednávky (lze učinit písemně, či přes naše webové stránky), Vám zašleme
zálohový list po zaplacení, Vám bude sděleno Vaše licenční číslo (podle názvu vyplněného v registrační kartě
a přiděleného registračního čísla) a aktivační kódy Vámi zakoupených modulů. Čísla Vám budou zaslána dle
vašich poţadavků elektronickou poštou, faxem, případně telefonicky, SMS, či klasickou poštou (pokud si
objednáte tak i s instalačním CD s dokumentací – lze stáhnout z internetu) společně s daňovým dokladem.
Licenční číslo zadáte/importujete v menu SOUBORY / NASTAVENÍ JÍDELNY / UŽIVATEL, pokud máte
síťové provedení, zadáte zde i číselné heslo pro síť. Dále v menu SOUBORY / NASTAVENÍ JÍDELNY / MODULY
zadáte u zakoupených modulů aktivační kódy.
Instalace a aktivace při UpDate / UpGrade
Před instalací vždy proveďte zálohu dat! Instalace se provádí stejně jako prvotní instalace programu
(do stejného adresáře). V případě instalace přes stávající s aktuálními daty na novější verzi se při UpDate
aktivace zachová. Provádíte-li UpGrade (- mění se číslo verze programu na jiné neţ 4. pozici - např. z 6.352
na 6.362) se aktivace taktéţ zachová, ale program se dotáţe na heslo pro UpGrade, které obdrţíte po
zaplacení nové verze. Proto jí neinstalujte, dokud ho nemáte, s programem by nešlo pracovat. Toto heslo
se téţ zadává v menu SOUBORY / NASTAVENÍ JÍDELNY / UŽIVATEL.
Další informace Vám rádi poskytneme na naší Horké Lince na telefonu 241 495 088, nebo na emailu
info@barda.cz. Více informací o našich produktech a sluţbách také na www.barda.cz.
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Bankovní spojení: ČS č. ú.: 81 43 53 39 / 0800
Adresa kanceláře: Barda SW, HW s.r.o.
Jílovská 1100/16, Praha 4 – Braník, 142 00
Firma je zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze oddíl C, vloţka 81320.

