Aktualizacja AKORD
wersja od 20.xx
Aktualizacje należy pobrać ze strony www.akordonline.pl:
1. Zakładka „Zaloguj się” - należy podać
Użytkownik: akord
Hasło: 00000
Pojawi się zakładka „Pliki do pobrania” - po wejściu, w folderze Akord pobrać (Download) plik
Akord aktualizacja RR.MM – w lokalizacji komputera Pobrane (lub Downloads) zostanie zapisany
plik Akord_Aktualizacje.exe. Zapisany w folderze Pobrane plik należy uruchomić.
2. W trakcie aktualizacji pojawia się pytanie o hasło. Hasło jest niezmienne w trakcie roku. Hasło
można uzyskać wyłącznie drogą telefoniczną lub SMS’em. Folder instalacyjny podać ten, gdzie
znajduje się dotychczasowa wersja. Jeśli program nie pamięta poprzedniej prawidłowej lokalizacji,
podczas wyszukiwania nowej podpowiada na końcu \Akord – uwaga – można się pomylić! Jeżeli
program główny jest np. w folderze X:\Programy\Akord to wpis ten jest poprawny – niepoprawny
zaś będzie niekiedy sugerowany wpis: X:\Programy\Akord\Akord (należy usunąć końcowe \Akord).
3. Po zakończeniu instalacji uruchomić program AKORD, sprawdzić poprawność instalacji w
Administrator -> Informacja (Program: nr wersji (xx.xx) i data wygenerowania), wykonać
Reindeksację, zapoznać się z aktualnym plikiem opisującym zmiany, ew. wprowadzić sugerowane
zmiany w ustawieniach (Wskaźnikach). Wersję programu określa numer xx.xx, gdzie pierwsza
część to rok, druga miesiąc.
4. Aktualizację wykonuje się, gdy w sieci, na żadnym komputerze nie jest uruchomiony program
AKORD. Aktualizacja wymaga tzw. wyłączności.
5. Akord pomoc zdalna RRRR – po pobraniu i uruchomieniu instalacji (wymagane hasło dostępne
telefonicznie lub SMS’em) zostaną zapisane w podfolderze programu głównego Apomoc programy
zdalnej pomocy – niezbędne do skutecznego rozwiązywania problemów związanych z
oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym. Od tego roku preferowany program dostępowy
to TotalVNC – do pobrania również ze strony www.totalvnc.com
6. Ze strony www.akordonline.pl, bez konieczności logowania można odczytać pliki:
- Akord zmiany RRRR.pdf – opis zmian wykonanych w bieżącym roku (opis z lat poprzednich
zapisywany jest podczas instalacji Aktualizacji w podfolderze programu głównego Instrukcje)
- Akord aktualizacja RRRR.pdf – obowiązuje w roku RRRR (w roku 2020 zawiera treść niniejszego
pliku)
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