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Instalacja

1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest

zainstalowana aplikacja  Microsoft .NET  Framework 1.1.  Można  to  zrobić  otwierając

aplet  Dodaj  lub  usuń  programy,  który  znajduje  się  w  Panelu  Sterowania (START-

>Ustawienia->Panel Sterowania->Dodaj lub usuń programy)

Jeżeli  jest  dostępne  stałe  połączenie  z  Internetem,  instalację  można  przeprowadzić

korzystając z serwisu Windows Update firmy Microsoft.

2. Jeżeli  aplikacja  Microsoft  .NET  Framework nie  jest  zainstalowana,  należy
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przeprowadzić jej instalację. 

1. Należy otworzyć folder z CD-ROM-em.

2. Wejść do katalogu Microsoft .NET Framework.

3. Uruchomić program o nazwie dotnetfx.exe.

4. Postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.

3. Aby  zainstalować  aplikację,  należy  uruchomić  program

InstalacjaKartyPojazdowDealer_0_6.exe, i postępować wg instrukcji.

Instalacja MS Framework z witryny Windows Update.

Aby zainstalować dodatek  MS Framework ze stron Windows Update  naciśnij  przycisk

Start i wybierz Windows Update.
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Zostanie otwarty Internet Explorer. Następnie należy wybrać link Skanu mój komputer. Po

przeskanowaniu  zainstalowanych  składników,  zostaną  wyświetlone  aktualizacje,  jakie

należy  zainstalować.  Należy  wybrać  opcję  Opcjonalne  aktualizacje  oprogramowania,  i

stamtąd instalację Framework 1.1.

Uwaga! Instalacja tego dodatku jest duża, należy pobrać z sieci około 20MB danych, przy

wolnym połączeniu z Internetem może trwać długo.
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Krok 1

Wyświetlenie  umowy licencyjnej,  należy ją uważnie przeczytać i  wyrazić  zgodę na nią

zgodę.
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Krok 2

Wybór komponentów do instalacji. Należy zostawić zaznaczone pole i nacisnąć klawisz

Dalej.
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Krok 3
Wybór katalogu instalacji.

Można wybrać dowolny katalog instalacji,  ale  proponuję  pozostawić katalog domyślny,

będzie to wygodne podczas aktualizacji aplikacji.

Po dokonaniu wyboru należy nacisnąć klawisz Instaluj.
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Krok 4
Instalacja.

Należy poczekać chwilę, aż aplikacja zostanie zainstalowana.
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Krok 5
Zakończenie instalacji.

Informacja o zakończeniu instalacji, proszę nacisnąć klawisz Zamknij w celu zakończenia

działania aplikacji instalującej.
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Odinstalowanie aplikacji
Aby usunąć aplikację Karty pojazdów z systemu należy wykonać następujące kroki.

1. Otworzyć Panel Sterowania

2. Wybrać ikonę Dodawania lub usuwanie programów

3. Odszukać aplikację Karty Pojazdów, zaznaczyć ją i wybrać klawisz Usuń.

4. Aplikacja zostanie usunięta.

5. Podczas usuwania aplikacji,  nie zostanie skasowana baza danych pojazdów. Aby ją

usunąć,  należy  skasować  zawartość  katalogu  Program files/PWPW  S.A./Karty

pojazdow.
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Instrukcja obsługi

Aplikację można uruchomić za pomocą skrótu,  który znajduje sie na  pulpicie, lub też z

menu START systemy Windows.

Pierwsze uruchomienie aplikacji
Podczas  pierwszego  uruchomienia  aplikacji  pojawi  się  formularz,  do  którego  należy

wprowadzić informacje o dealerze samochodowym.

W polu tym należy podać nazwę, adres pocztowy oraz adres mailowy.

W  następnej  zakładce  (Dane  eksportu)  należy  podać  katalog,  do  którego  zostaną

zapisane dane wysyłane do PWPW. Należy także podać przedrostek do pliku eksportu,

nadawany przez PWPW.
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W ostatniej zakładce (Dane wysyłki) można ustawić dane serwera SMTP, dzięki któremu

przesyłka  zostanie  wysłana.  Pole  to  należy  zmienić  tylko  w  przypadku  występowania

błędów podczas wysyłania maila.  Należy wówczas skontaktować się z administratorem

sieci lub też PWPW w celu ustalenia poprawnego serwera
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Wprowadzanie i przeglądanie danych.

Po  uruchomieniu  aplikacji,  pokaże  się  formularz,  dzięki  któremu  można  zarówno

wprowadzać nowe dane, jak i przeglądać istniejące. 
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Dodawanie nowego rekordu

Aby  wprowadzić  dane  nowego  pojazdu,  należy  po  prostu  nacisnąć  przycisk  Nowy i

wprowadzić  nowe  informacje  o  nowym pojeździe.  Po  wprowadzeniu  informacji  należy

nacisnąć klawisz Zapisz rekord.

W  celu  ułatwienia  dodawania  informacji  o  pojazdach  istnieje  możliwość  wyboru  z
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rozwijalnej listy marki  pojazdu. Na liście tej znajdują się już wpisane pojazdy (podczas

dodawania pierwszego pojazdu,  lista ta  będzie pusta).  Jeżeli  wprowadzany pojazd nie

znajduje się na liście, należy po prostu wpisać go w pole.

W przypadku braku danych do wprowadzenia w dane pole, należy wstawić  --- (trzy lub

więcej kresek).

Należy  pamiętać,  aby  pole  Do  eksportu było  zaznaczone.  Tylko  pojazdy  z
zaznaczonym tym pole zostaną wyeksportowane!
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Przeglądanie wprowadzonych danych

Do przeglądania wprowadzonych już danych, służy blok klawiszy ponad formularzem do

wprowadzania  danych.  Klawisze  te  pozwalają  na  przewijanie  danych  do  pierwszego,

poprzedniego,  następnego lub ostatniego rekordu.  Ostatni  klawisz służy do dodawania

nowego rekordu.
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Usuwanie rekordów.

Aby usunąć bieżący rekord, należy wybrać z menu Edycja pozycję Usuń rekord.

17



Eksport danych

Aby przeprowadzić eksport danych, należy wybrać z menu Plik pozycje Eksport....

UWAGA! Zostaną wyeksportowane tylko te rekordy, które mają zaznaczone pole Do
eksportu.

Zostanie otwarte wtedy okno eksportu, gdzie zostaną wyświetlone pojazdy, które zostaną

wyeksportowane.
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Jeżeli dany pojazd ma nie zostać wyeksportowany, można nacisnąć myszką na na polu

Do eksportu danego pojazdu,  i  odznaczyć je.  Pojazd nie  zostanie  wtedy wysłany do

PWPW. UWAGA: Pojazd taki nie zostanie wyeksportowany aż do momentu zaznaczenia

pola Do eksportu !.

Po akceptacji listy pojazdów, należy nacisnąć przycisk Eksport.

Wyeksportowany  plik  zostanie  zapisany  do  katalog  eksportu,  podanym  podczas

konfiguracji  aplikacji.  Format  zapisu  pliku  to  przedrostek  podany  przez  PWPW,  a

następnie bieżąca data. Pliki z rozszerzeniem kpi to pliki z danymi eksportowanymi, pliki z

rozszerzeniem enc to plik zaszyfrowany.

Po chwili zostanie wyświetlone pytanie:
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Jeżeli  plik  z  eksportem ma zostać  wysłany pocztą  email  do  PWPW,  należy  nacisnąć

przycisk Tak. 

Mailem zostaje wysłany plik zaszyfrowany, co uniemożliwia jego odczytanie osobom nie

powołanym do tego.

Zostanie wyświetlone okienko z prośbą o nawiązanie połączenia z Internetem.

W przypadku posiadania stałego dostępu do sieci należy nacisnąć OK. Jeżeli natomiast

brak takiego połączenia, należy teraz je nawiązać i dopiero potem nacisnąć OK.

Nastąpi teraz wysłanie wiadomości za pomocą maila.

Po zakończeniu,  pojawi się komunikat  informujący o poprawnym wysłaniu eksportu.  W

przypadku wystąpienia błędów, proszę o kontakt z PWPW.
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