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A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program 
módosító Telepítője 
(verzió: 5.5.3.14) 
 
 
 

 

 

Tisztelt Felhasználó! 
 
 
A telepítő az Ön által használt FVH programot a 2007. január 1.-től érvénybe lépő 
elvárásoknak megfelelően fogja módosítani. 
 
 

Telepítés feltételei 
 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a következőket.  
A feltételek be nem tartásával problémák merülhetnek fel a program telepítésénél és később a 
futásánál, melyekért cégünk nem vállal felelősséget! 
 

 amennyiben gépe tűzfallal, és/vagy víruskereső programmal védett, úgy azokat a 
telepítés idejére állítsa le 

 a telepítést minden esetben rendszergazdai jogokkal hajtsa végre 
 

Fontos:  a számítógép nevét a későbbiekben ne változtassa meg, mert az a kadályozza a 
program üzemszerű működését! 
 
 
Operációs rendszer követelmények 
 

Elfogadott operációs rendszerek: 
 

Windows 2000 szerver (Telepítés indítása a "Programok telepítése" menüből) 
Windows 2000 SP4 
 

Ajánlott operációs rendszerek: 
 

Windows 2003 szerver (Telepítés indítása a "Programok telepítése" menüből) 
Windows XP Professional 
 

Nem ajánlott (nem támogatott) operációs rendszerek: 
 
Windows 95 
Windows NT SP6 
Windows 98'-98'/SE 
Windows Millenium 
Windows XP Home 
Linux  
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Telepítés 
 
 

Minden futó alkalmazást állítson le (pl. vírus ellenőrző stb…), majd indítsa el a telepítő fájlt. 
Minden esetben körültekintően olvassa el a telepítő által közölt információkat és tartsa be a  

leírtakat! 
 
Elsőként a következő ablak fog megjelenni: 
 

 
 

A telepítő utasítása szerint kattintson az egér bal gombjával a Tovább gombra, vagy ha mégsem 
szeretné folytatni a telepítést, akkor kattintson a Mégsem gombra. A Tovább gomb lenyomása 
után a következő üzenetet fogja kapni: 
  

Figyelem:  A telepítés csak a következő ablakon megjelent feltételek elfogadása után indul el. 
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A telepítő utasítása szerint járjon el és kattintson az egér bal gombjával a Tovább gombra, vagy 
ha mégsem szeretné folytatni a telepítést, akkor kattintson a Mégsem gombra. A Tovább gomb 
lenyomása után a következő üzenetet fogja kapni: 
 

 
 

Ebben az ablakban a jelenleg működő program helyét kell meghatároznia (a telepítő alap esetben 
a C:\Program Files \ZkKulso  könyvtárban keresi az eredeti FVH programot). 
Amennyiben Ön máshová telepített a programot, a jelenleg működő szoftver helyét a Tallóz gomb 
megnyomásával adhatja meg.  
 
A program helyének (ha szükséges) beállítása után kattintson az egér bal gombjával a Tovább 
gombra - vagy a telepítés leállításához nyomja meg a Mégsem gombot.  
 
A Tovább gomb lenyomása után a következő üzenetet fogja kapni: 
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A telepítő utasítása szerint kattintson az egér bal gombjával a Tovább gombra, ekkor a következő 
üzenetet fogja kapni: 

 

 
 

 
A telepítő befejezte feladatát kattintson az egér bal gombjával a Befejezés gombra.  
 

Ekkor a következő üzenetet fogja kapni: 
 

 
 
 

Jelentkezzen be a programba, a sikeres indulással befejeződött az Ön programjának 
módosítása. 

 
 
Reméljük, hogy a fentiek alapján a program telepítése sikeresen lezajlott. További információt 
weblapunkon az FVH programmal kapcsolatos „Gyakori kérdések” menüpontnál találhat. 
Amennyiben, a telepítés során vagy termékünkkel kapcsolatban bármilyen egyéb kérdése merülne 
fel, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz! 
 
 

Jó munkát kíván a 3Sz-s Kft! 


