PROGRAM
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Krok po kroku - jak zainstalować Program
oraz aktywować licencję dla wersji
do zastosowań niekomercyjnych

INSTRUKCJA dla instalujących
Program DRUKI Gofin
po raz pierwszy

1. Wejdź na stronę
www.druki.gofin.pl/wersja-niekomercyjna

2. Pobierz i uruchom Program
instalacyjny Programu DRUKI
Gofin.
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INSTRUKCJA dla posiadających już
zainstalowany Program DRUKI Gofin
do zastosowań niekomercyjnych
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INSTRUKCJA dla posiadających
zainstalowany Program DRUKI Gofin
do zastosowań komercyjnych

1. Uruchom Program DRUKI Gofin
na swoim komputerze.

1. Uruchom Program DRUKI Gofin
na swoim komputerze.

2. W przypadku wyświetlenia okna
z informacją o nowszej wersji
Programu, wykonaj aktualizację
zgodnie ze wskazówkami kreatora.

2. W menu programu wybierz
„Licencja” a następnie kliknij
opcję „Zwolnij używaną licencję”.

POBIERZ
i zainstaluj program

3. Zaakceptuj warunki Umowy
licencyjnej i postępuj zgodnie ze
wskazówkami kreatora instalacji.
4. W oknie pytania o wersję licencji
kliknij w przycisk
Chcę korzystać z wersji niekomercyjnej »

i przejdź do 5. punktu instrukcji.

3. a. W przypadku pojawienia się
okna z pytaniem o wersję licencji,
kliknij w przycisk
Chcę korzystać z wersji niekomercyjnej »

3. W oknie pytania o wersję licencji
kliknij w przycisk

i przejdź do 5. punktu instrukcji.
Chcę korzystać z wersji niekomercyjnej »

b. W przypadku braku okna
z zapytaniem o wersję licencji,
przejdź do 5. punktu instrukcji.

i przejdź do 5. punktu instrukcji.

5. Program DRUKI Gofin do zastosowań niekomercyjnych został aktywowany i jest gotowy do pracy.

Zachęcamy do korzystania z Programu DRUKI Gofin w wersji komercyjnej, która oprócz opcji podstawowych posiada
wiele dodatkowych funkcji, a zakres druków jest znacznie większy. Ponadto wersja komercyjna Programu może być
wykorzystywana do celów usługowych i zarobkowych (komercyjnych) oraz do współpracy z kontrahentami np. w firmach,
instytucjach lub biurach rachunkowych.Więcej informacji znajdziesz na www.druki.gofin.pl/wersja-komercyjna
POMOC
Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące instalacji Programu DRUKI Gofin,
prosimy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta:

tel. 95 720 85 40, e-mail: prenumerata@gofin.pl
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