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A rEVOL Express program telepítése CD-r ől 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Köszönjük, hogy megrendelte a programunkat, illetve a terméktámogatást! 
Mellékelten megtalálja a Telepítő CD-t a regisztrációs kóddal, és a vásárlást igazoló számlát. 
 

Kérjük, a borítóban található leírást is olvassa el , hasznos és fontos információkhoz juthat szoftveré ről! 
 
Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat az információkat, melyekkel Ön könnyen és gyorsan telepítheti programját. 
A telepítés megkezdéséhez szükséges információkat a CD borító bels ő oldalán lév ő matrica tartalmazza , 
mely nélkül végrehajtható ugyan az installálási folyamat, de nem tudja élesíteni a programot. 
 
Telepítési lépések: 
1. Helyezze be a számítógépbe a CD-t! 
2. Ha automatikusan megjelenik egy telepítő képernyő, akkor a Telepítés és letöltés csoportban kattintson a 

Tovább gombra, majd válasza a Futtatás vagy Megnyit parancsot! (Ha az Ön számítógépén nincs bekapcsolva 
az „Automatikus lejátszás CD lemez behelyezésekor” funkció, vagy Mozilla Firefox programot használ akkor a 
Start menü „Futtatás...” funkcióját használva indítsa el a következő programot a CD meghajtó rEVOL_Express 
könyvtárából : rEVOLExpressInstall.Exe  

3. Egy gépes telepítés esetén a „Normál Telepítés”-t, egyéb esetben a „Hálózati Telepítés”-t ajánlott választani, 
ahol a program adatbázisát egy másik útvonalra is helyezheti (központi számítógépre). Az ezután válassza az 
„1. gépre telepítem”, majd a további gépeknél a „2. 3. gépre telepítem” opciót! 

4. Amikor a telepítés véget ért, még ne indítsa el  a rEVOL Express programot! 
5. Futtassa a Windows „Start menü\Programok\rEVOL Express\ rEVOL Express Rendszerfelügyel ő” programot! 
6. A Belépés gomb megnyomása után (jelszó nincs!) szükséges megadni, a felhasználói adatait, illetve a DVD 

tok belső felületén található Vevőt és a Regisztrációs kódot . (Felhívjuk figyelmét, hogy az itt kitöltött vevő 
névnek teljes egyezést kell mutatnia a program regisztrációs matricáján lévő névvel. Egyetlen karakter eltérés 
sem engedélyezett, beleértve a kis- és nagybetűt, pontot, vesszőt, stb.) 

7. A regisztrációt követően zárja be a Rendszerfelügyelőt, és a rEVOL Express programot a Windows Start 
menüjéből, vagy az asztalon lévő új ikonnal indíthatja. 

8. A programba való belépéskor a felhasználó neve rEVOLUTION, jelszó nincs és a „Bemutató cég” helyett 
kiválasztható az Ön által létrehozott „Cégnév”. Ezután, a Belépés gomb megnyomásával indíthatja a rendszert. 

A sikertelen regisztráció okai lehetnek: 
� Nem megfelelő programot próbált telepíteni 
� A regisztrációkor beírt cégnevek nem egyeznek a program regisztrációs matricáján lévő nevekkel. 

Ebben az esetben jelezze a problémát a 461-8090-es telefonszámon (2./1. menü), vagy a help@revol.hu 
e-mail címen. 

 

Ha a szoftverfrissítéssel vagy az új funkciókkal ka pcsolatban kérdése merül fel 
A program vásárlása mellé, 1 éves terméktámogatást  kapott, így munkaid őben (9-16 óráig) igénybe veheti 
szakképzett munkatársunk segítségét az előfizetéstől számított egy éven belül. Probléma esetén, kérjük, 
olvassa el a telepít őlemezen lév ő dokumentációkat!  Kérdés esetén hívja az (1) 461-8090 es telefonszámot! 

 
A telepítéséhez és a program használatához sok sike rt kívánunk! 
 
Üdvözlettel:  
rEVOLUTION Software 
help@revol.hu 


