Rødovre 2003

Installation af Kalkia.
Nedenstående installationsprocedure er gældende for Kalkia.
Installationen vil altid være en demoversion med en licens, der kan benyttes i 30
dage.
Ved opstart af programmet foreslås at du foretager en licensregistrering, som kan
ignoreres, til du ønsker at registrere.
Programmet leveres på medfølgende CD-ROM :
: Program : Kalkia version 1.0.0 build xxxx
Inden du installerer Kalkia, kan du under punktet “Hvad sker der når jeg
installerer Kalkia” se konsekvensen af dine handlinger.

Programinstallation.
Det er hensigtsmæssigt at installere programmet, som installations programmet
foreslår, idet du ellers selv fremtidig skal ændre disse indstillinger ved senere
opdateringer.
Hvis din computer har funktionen autostart slået til, vil installations programmet
starte, når CD-ROM’en sættes i drevet, og vejledningen på skærmen følges.
Hvis installations programmet ikke starter automatisk, går du i funktionen Start
herefter går du i Kør (Run) og skriver i feltet Åbn (Open) :
D:\Install\Setup.exe og taster OK.
Her angiver “D” CD-ROM drevet.
Hvis CD-ROM drevet har en anden betegnelse på din maskine, angives dette.
Herefter starter installations programmet, og vejledningen på skærmen følges.
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Hvad sker der, når jeg installerer Kalkia.
Når Kalkia installeres første gang får du mulighed for i 30 dage gratis at afprøve
en demoversion af programmet, når prøvetiden er udløbet fungerer programmet
ikke mere. Du vil dog altid få mulighed for at registrere dit program og dermed få
programmet til af fungere igen.
Hver gang programmet åbnes i demotilstand, vil du blive bedt om at foretage en
licens registrering, hvilket du blot kan ignorere og fortsætte afprøvning af
systemet til demolicensen udløber.
Hvis du ønsker en varig licens af Kalkia, følger du programmets registrerings
procedure og sender evt. via mail din bestilling til os.
Du skal i den forbindelse angive forskellige oplysninger, så som Navn,
Firmanavn, Adresse (firma adresse), E-mail, det vil yderligere være
hensigtsmæssigt, hvis du opgiver telefonnummer, så vi hurtigt kan komme i
kontakt med dig, hvis noget i bestillingen er uklart.
Du vil i næste skærmbillede blive bedt om at markere den eller de licensfaciliteter
du ønsker at tilkøbe dig rettighed til.
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Kalkia uden prisbog
Kalkia med prisbog
Kalkia elektronisk prisbog
Nedenstående er gratis licenser :
Kalkia for færdigkalkulation
Demo Kalkia elektronisk prisbog
Er du i tvivl se Demo / Registrer på www.elberegn.dk

Hvis du markerer :

~ Kalkia uden prisbog

bestiller du licens til en komplet
Kalkia.

~ Kalkia med prisbog

bestiller du licens til en komplet
Kalkia inkl. prisbogsopslag.

~ Kalkia elektronisk prisbog

bestiller du licens til Kalkia
prisbogsopslag, en version af Kalkia
med færre kalkulationsfaciliteter.

~ Færdigkalkulations Kalkia

bestiller du en gratis licens for
færdigkalkulation af en kalkulation
udført af PM El-beregning ApS eller
et samarbejdende beregningskontor.

~ Demo Kalkia elektronisk prisbog

bestiller du Demolicens til Kalkia
prisbogsopslag, en version af Kalkia
med færre kalkulationsfaciliteter.
Demolicensen er gyldig i 30 dage.
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Vi gør opmærksom på, at den bestilte licens kun er gældende til den maskine,
hvorfra bestillingen sendes og efterfølgende modtages.

Priser for ovenstående licensrettigheder samt den løbende opdatering af kartoteker
fremgår af vores hjemmeside www.elberegn.dk.
Du kan naturligvis også kontakte os på telefon 36 36 03 10, og få en personlig
vejledning, eller bestille et orienterende brev med beskrivelse af Kalkia med
tilhørende priser.

Med venlig hilsen

PM El-beregning ApS
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