
Instrukcja aktualizacji 
programu ROZRACHUNKI.

I. Wykonie kopii bezpieczeństwa danych

Proszę uruchomić program (jeszcze „starą wersję”) a następnie wyjść z niego.
W zależności od wersji pojawi się jedno z poniższych okien:

Proszę wybrać dysk/nośnik na którym chcemy sporządzić kopię danych i wcisnąć TAK.

Kopię bezpieczeństwa można wykonać również w dowolny inny sposób w zależności od 
umiejętności użytkownika. Ważne jest jedynie, aby sporządzić prawidłową kopię folderu 
DANE znajdującego się w katalogu programu.

II. Ustalenie lokalizacji w której zainstalowany jest program

Po wyjściu z programu proszę odszukać na 
Pulpicie Windows ikonę za pomocą której 
uruchamiany jest program:

Kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy i wybrać WŁAŚCIWOŚCI.

W zakładce SKRÓT odczytać ścieżkę do 
folderu opisaną w polu ROZPOCZNIJ W

W podanym przykładzie jest to: 
C:\PALOMAR\ROZRACHUNKI 
W Państwa przypadku ścieżka ta może 
być zupełnie inna. Bardzo ważne jest aby 
odczytać tę właściwą dla instalacji 
programu w Państwa komputerze. 
Proszę przepisać ją DOKŁADNIE lub 
zaznaczyć myszką i skopiować do 
schowka.



III. Pobranie programu aktualizacyjnego

Proszę kliknąć na poniższy link lub wpisać go do pola adresu przeglądarki internetowej:

http://www.palomar.pl/rozrachunki2011.exe
Uwaga:  jeżeli  zdecydują się  Państwo na ręczne wpisanie powyższego linku to  proszę 
zwrócić uwagę na dokładne, bezbłędne wprowadzenie każdego znaku oraz na to, aby link 
wprowadzać w  polu adresu przeglądarki.  Bardzo częstym błędem jest wprowadzanie 
linków do pola SZUKAJ przeglądarki Google lub innej.

Po wprowadzeniu powyższego adresu i wciśnięciu ENTER system Windows zaproponuje 
zapisanie pliku lub bezpośrednie jego  otwarcie. W drugim przypadku automatycznie po 
ściągnięciu pliku nastąpi uruchomienie procesu instalacji aktualizacji.

IV. Uruchomienie pobranego programu instalacyjnego

Po uruchomieniu programu instalacyjnego należy postępować zgodnie z  komunikatami 
pojawiającymi  się  podczas  instalacji.  Na  szczególną  uwagę  zasługuje  komunikat 
zatytułowany WYBIERZ DOCELOWĄ LOKALIZACJĘ.

Należy tu wpisać (lub wkleić jeżeli użyliśmy mechanizmu schowka) ścieżkę zanotowaną 
wcześniej (punkt nr II – pole  ROZPOCZNIJ W). Jeżeli na początku i na końcu łańcucha 
występują znaki cudzysłów („”), to proszę je usunąć
Następnie wciskamy przycisk DALEJ kontynuując instalację a po jej zakończeniu program 
jest gotowy do użytkowania.

http://www.palomar.pl/faktury2011.exe


V. Opłata za aktualizację

Zainstalowana  aktualizacja  zgłosi  wersję  ważną 
przez  60  dni.  W  tym  czasie  program  będzie 
funkcjonował  normalnie,  ale  przed  upływem  2 
miesięcy  powinni  Państwo  zamówić  i  opłacić 
aktualizację  na  naszej  stronie  www.palomar.pl 
(Aktualizacje programów). Wpłata na podstawie 
Proformy  lub  przez  system  DotPay.  Po 
zaksięgowaniu  wpłaty  wyślemy do  Państwa  plik 
aktywacyjny,  który  zdejmie  60-dniowe 
ograniczenie. Koszt aktualizacji to 48 zł + VAT. 

Jeżeli  Państwa  poprzednia  wersja  oprogramowania  była  zakupiona  lub  aktualizowana 
w ciągu ostatniego roku, to aktualizacja jest bezpłatna. Proszę przesłać do nas e-mail'a 
i wyślemy bezpłatnie plik aktywacyjny.

http://www.palomar.pl/

