Co potrzeba, żeby uruchomić Dermacro
Komputer PC z jednym z poniższych systemów operacyjnych:
–

Windows XP (co najmniej z Service Pack 3)

–

Windows Vista

–

Windows 7

–

Windows 8

Możliwe jest wykorzystanie także komputerów pracujących pod kontrolą starszych systemów
operacyjnych Windows.
Uwaga ogólna, dotycząca każdego systemu: zalecamy i zachęcamy Państwa do uaktualniania i
instalowania w systemie wszelkich poprawek krytycznych dostarczanych przez producenta
systemu operacyjnego lub producenta komputera.
Aplikacja wymaga do pracy także:
–

Pakiet .NET Framework 2.0. Zalecane jest zainstalowanie najnowszego zestawu poprawek
Service Pack (obecnie: SP3).

Jak zainstalować program Dermacro
Przykład dotyczy systemu Windows 7.
Z katalogu Instalacja znajdującego się na płycie CD uruchamiamy plik Dermacro.msi

Naciskamy „Naprzód”:

W tym kroku możemy określić czy skrót programu ma być dostępny tylko dla użytkownika, który
instaluje program czy tez ma być widoczny na pulpicie każdego użytkownika komputera.
Możemy również zmienić dysk i folder, gdzie program zostanie umieszczony w trakcie instalacji.

Kolejny krok to potwierdzenie instalacji:

Potem następuje właściwa instalacja (w Windows 7 i Windows Vista pojawi się okno kontroli
uprawnień użytkownika, w którym należy potwierdzić instalację):

I po udanej operacji zobaczymy końcowe okno:

Jak odinstalować program Dermacro
Należy przejść do Panelu sterowania, wybrać opcję „Programy i funkcje” (w Windows XP będzie
to „Dodaj/usuń programy”), odnaleźć „Dermacro” i po naciśnięciu na nim prawego klawisza myszy
wybrać „Odinstaluj”.
Po chwili program zostanie usunięty.
Można także uruchomić plik instalatora Dermacro.msi i wykonać kilka kroków:
Wybrać „Usuń Dermacro” i wcisnąć „Zakończ”

Pojawi się okno potwierdzenia uprawnień użytkownika, w którym należy potwierdzić zmiany
dokonywane przez instalator.
Po zakończeniu pojawi się okno:

Uwaga: baza danych i pliki powstałe w trakcie pracy programu NIE zostaną usunięte.
Pliki danych programu znajdują się w katalogu danych aplikacji wszystkich użytkowników (w
Windows XP jest to katalog np. C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Dermacro a w
Windows 7: C:\ProgramData\Dermacro).

Pomoc w razie problemów
W razie problemów prosimy o kontakt z Jarosławem Andrzejewskim (tel. 601 324634, email:
techniczny@dermacro.com) a także o odwiedzenie strony:

www.dermacro.com

