SigmaCONTO könyvelőprogram
telepítése
Az adatvesztés elkerülése érdekében a program telepítése előtt győződjön meg arról,
hogy nincs adott évi SigmaCONTO könyvelőprogram telepítve a számítógépen!
A lenti leírásban a ** karaktereket helyettesítse be az évszám utolsó két karakterével
(pl. SigmaCONTO 2017 program esetén C:\ESCONTO.P** = C:\ESCONTO.P17)!

I. A könyvelőprogram telepítése Windows operációs rendszer
esetén
1. Lépjen ki minden futó alkalmazásból!
2. Helyezze be a telepítő lemezt a meghajtóba!
3. A SigmaCONTO könyvelőprogram telepítője automatikusan elindul. Ha nem
indulna el automatikusan a telepítő, akkor indítsa el manuálisan a CD
lemezen található telepit.exe állományt!
4. Kövesse a telepítő útmutatásait!
Ha előző évi könyvelőprogrammal is rendelkezik, akkor célszerű az új év
programját mellé telepíteni, mert az évnyitás előző év adataiból funkció
csak ilyen esetben működik.
A
SigmaCONTO
könyvelőprogram
alapértelmezésben
a
C:\ESCONTO.P** útvonalon települ. Ha ettől eltérő útvonalon szeretné a
programot telepíteni, akkor a telepítés folyamata során a megfelelő helyen
módosítsa az útvonalat!
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a program nem az alapértelmezés
szerinti helyére kerül telepítésre, akkor a későbbiek során a szoftver
frissítésekor fokozottan figyelni kell az útvonal helyes megadására!
Amennyiben úgy dönt, hogy más útvonalra telepíti a könyvelőrendszert,
akkor azt javasoljuk, hogy maximum csak a meghajtó betűjelét módosítsa
(pl. D:\ESCONTO.P**), a program könyvtárát ne helyezze bele
semmilyen könyvtárba a gyökér alá! A könyvelőprogram beépített
automatikus funkciói (mentés, visszatöltés, évnyitás előző év adataiból)
csak olyan esetben használhatóak, ha a program könyvtára a gyökérben
található.
5. A SigmaCONTO könyvelőprogram telepszik a számítógépre.
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6. A telepítést követően a könyvelőprogramot aktiválni kell.

II. A program telepítése DOS operációs rendszer esetén
1. Helyezze be a telepítő lemezt a meghajtóba!
2. Írja be a parancssorba D:TELEPITD, ha a DOS-ban a CD meghajtó betűjele
D. Eltérő meghajtóbetűjel esetén a parancs eleje értelemszerűen módosul.
3. Kövesse a telepítő útmutatásait a program telepítéséhez!
4. A program telepítés utáni indításához írja be a parancssorba a k20**
parancsot. Pl. SigmaCONTO 2017 könyvelőprogram esetén k2017.
5. A telepítést követően a könyvelőprogramot aktiválni kell.
Ha a szoftvert Ön kizárólag DOS alatt használja, akkor a könyvelési adatok
biztonsági mentéséhez (és az esetleges visszatöltéshez) telepítenie kell a
kizárólag DOS-hoz készült adatmentő és visszatöltő rendszert. Ezt a parancssorba
beírt TELEPITM utasítás megadásával teheti meg.
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