
PROSZĘ PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ PRZED INSTALACJĄ! 

PODCZAS INSTALACJI KONIECZNY JEST DOSTĘP KOMPUTERA DO INTERNETU! 

1. Po pobraniu ze strony pliku "Asystent Architekta 1.0.zip" należy go rozpakować dowolnym 

programem do tego służącym, a następnie uruchomić plik "setup.exe". Ewentualnie, w razie 

braku takiego programu, należy otworzyć plik "Asystent Architekta 1.0.zip", a następnie 

wszystkie pliki z katalogu przenieść do dowolnego katalogu na dysku (są to jedynie pliki 

instalacyjne, które można usunąć po poprawnej instalacji). W przypadku systemów Windows 

Vista i Windows 7 może pojawić się pytanie o pozwolenie instalacji programu, należy wyrazić 

zgodę. 

2. Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego serwera baz danych MS SQL Server 2008 

Express, program będzie wymagał jego pobrania z Internetu i instalacji. Pojawi się okno w 

języku angielskim, należy wtedy kliknąć przycisk „I accept terms”, po czym zostanie pobrany 

plik instalacyjny serwera baz danych, a następnie zostanie automatycznie zainstalowany 

(tylko podczas pierwszej instalacji programu Asystent Architekta na danym komputerze). 

3. Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego pakietu .NET Framework 3.5 SP1 (np. Windows 

7 ma ten pakiet wbudowany), program będzie wymagał jego pobrania z Internetu i instalacji. 

Pojawi się okno w języku angielskim, należy wtedy kliknąć przycisk „I accept terms”, po czym 

zostanie pobrany plik instalacyjny pakietu .NET Framework 3.5 SP1, a następnie zostanie 

automatycznie zainstalowany (tylko podczas pierwszej instalacji programu Asystent 

Architekta na danym komputerze). UWAGA! Plik instalacyjny tego pakietu jest duży (ok. 350 

MB), więc pobranie go ze strony producenta, a następnie jego instalacja może potrwać w 

zależności od prędkości łącza internetowego i szybkości procesora komputera od kilku do ok. 

pół godziny. 

4. W przypadku posiadania elementów z punktów 2. i 3. pojawi się okno z pytaniem o instalację 

programu. Należy wyrazić zgodę, a program sam się zainstaluje (ten etap nie powinien trwać 

dłużej niż minutę). 

5. Po instalacji program powinien uruchomić się automatycznie. Skrót do jego uruchomienia 

znajduje się w Programach na pasku Start: 

a. Dla Windows XP: Start->Programy->Asystent Architekta 1.0 

b. Dla Windows 7 i Vista: Start-> Asystent Architekta 1.0 

PONOWNA INSTALACJA/USUWANIE PROGRAMU 

1. W przypadku ponownej instalacji programu na komputerze należy najpierw usunąć go z 

dysku z poziomu Panelu Sterowania: 

a. Dla Windows XP: Start->Panel Sterowania->Dodaj/Usuń programy-> Asystent 

Architekta 1.0 

b. Dla Windows 7 i Vista: Start->Panel Sterowania->Programy->Odinstaluj program-> 

Asystent Architekta 1.0 


