PROGRAM

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

Informacje na temat zakupionych licencji Programu DRUKI Gofin dla wersji do zastosowań
komercyjnych, znajdą Państwo w KONCIE Gofin (www.logowanie.gofin.pl), w zakładce „Twój Program
DRUKI Gofin”. Zarządzanie zakupionymi licencjami (przenoszenie, zwalnianie itp.) możliwe jest w zakładce
„Zarządzanie licencjami”. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta
– e-mail: prenumerata@gofin.pl. W celu instalacji Programu i aktywacji licencji do zastosowań
komercyjnych, prosimy o skorzystanie z odpowiedniej instrukcji poniżej:

1 INSTRUKCJA dla instalujących wersję komercyjną Programu DRUKI Gofin po raz pierwszy
1. Wejdź na stronę www.druki.gofin.pl/wersja-komercyjna
2. Pobierz i uruchom Program instalacyjny Programu DRUKI Gofin.

POBIERZ
i zainstaluj program

3. Zaakceptuj warunki Umowy licencyjnej i postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora instalacji.
4. Po zakończeniu pracy kreatora instalacji uruchom program i przejdź do 5. punktu instrukcji (na odwrocie).

2 INSTRUKCJA dla posiadających zainstalowany Program DRUKI Gofin w wersji do zastosowań
niekomercyjnych, którzy chcą aktywować licencję dla wersji komercyjnej
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.

3. Z menu Programu wybierz „Licencja”, a następnie
kliknij opcję „Aktywacja licencji komercyjnej”.

4. Przejdź do 5. punktu instrukcji (na odwrocie).

3 INSTRUKCJA dla przedłużających licencję Programu DRUKI Gofin w wersji do zastosowań komercyjnych
(kontynuacja licencji)
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.

3. a. W przypadku pojawienia się okna z pytaniem o wersję licencji
kliknij przycisk

Chcę korzystać z wersji komercyjnej

i przejdź do 5. punktu instrukcji.

b. W przypadku braku okna z pytaniem o wersję
licencji z menu Programu wybierz „Licencja”,
a następnie kliknij opcję „Przedłuż licencję”.

4. Przejdź do 5. punktu instrukcji (na odwrocie).
Ciąg dalszy instrukcji na odwrocie

5. a. Uzupełnij pola„Dane aktywacyjne” danymi
Twojego KONTA Gofin, kliknij przycisk

Dane aktywacyjne
Aby aktywować licencję programu do zastosowań komercyjnych, należy podać dane Twojego KONTA Gofin lub (jeśli nie posiadasz
KONTA Gofin) dane jednorazowe podane na fakturze zakupu licencji.

Login (Adres e-mail lub Użytkownik) *

Kontynuuj

Hasło *

i przejdź do 6. punktu instrukcji.

* pola wymagane

Nie pamiętam hasła

b. Jeśli nie posiadasz KONTA Gofin, wpisz dane
znajdujące się na fakturze zakupu licencji
(użytkownik, hasło jednorazowe – patrz rys. 1).

Rezygnuję

Kontynuuj

Rys. 1. Faktura zakupu licencji

użytkownik: ..........
Data wystawienia: ..................
Data sprzedaży: ..................
Data otrzymania 100% przedpłaty: ..................

hasło jednorazowe: ..........

FAKTURA NR FS ............. ORYGINAŁ

Program poprosi Cię o założenie KONTA Gofin*
- postępuj zgodnie z komunikatami.

NABYWCA:

NIP: PL 5992685818

NIP: ..................................................................
Nazwa ..............................................................
Adres ................................................................

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o.
66-400 Gorzów Wlkp. ul.Owocowa 8
Numer konta: 14103011330000000035330000
Forma płatności: przedpłata

Po założeniu KONTA Gofin, kliknij przycisk

NR ABONENTA: ......................

SPRZEDAWCA:

Lp

Termin płatności: Data otrzymania 100% przedpłaty: .............................
Nazwa

1 Program DRUKI Goﬁn (P) n - sierpień-grudzień 2018 r.

Jm

Ilość

dost.

1

Cena brutto

84,00

Cena netto

Wartość netto

68,29

68,29

RAZEM:

68,29

w tym:

68,29

Stawka
VAT

Wartość
VAT

23%
23%

Wartość brutto

15,71

84,00

15,71

84,00

15,71

84,00

Rozpocznij korzystanie z Programu DRUKI Goﬁn
Razem: 84,00 PLN

Zapłacono: 84,00 PLN
Słownie: osiemdziesiąt cztery złote 00/100

i przejdź do 6. punktu instrukcji.

Upoważniona do wystawienia faktury:
......................................

Aktywuj licencję Programu DRUKI Goﬁn oraz loguj się do swoich serwisów internetowych na stronie:
www.logowanie.goﬁn.pl danymi KONTA Goﬁn:

* Posiadanie KONTA Gofin jest wymagane, aby aktywować
licencję Programu do zastosowań komercyjnych.

6. Aby aktywować/przedłużyć licencję,
wybierz wolną licencję,
podaj dane użytkownika licencji
i kliknij przycisk

użytkownik: ..........
hasło jednorazowe: ..........

Wybierz licencję, którą chcesz aktywować/przedłużyć
Aby aktywować/przedłużyć licencję, wybierz wolną licencję poniżej, podaj dane użytkownika licencji i kliknij przycisk „Aktywuj licencję”.

Twoje licencje

Aktywuj licencję

Uwagi:
• Przycisk„Aktywuj licencję” będzie aktywny dopiero
po zaznaczeniu licencji.
• Jeśli na liście widoczna jest licencja, ale nie można jej wybrać,
sprawdź jej datę w pozycji„Licencja od” - nie można
aktywować licencji, której termin rozpoczęcia jeszcze
nie nastąpił.
• Jeśli posiadasz zakupione licencje, ale nie widzisz ich
na liście, przejdź do Twojego KONTA Gofin, klikając w link
„Więcej o Twoich licencjach w KONCIE Gofin »” i sprawdź
ich status.

Nazwa

Licencja od

Licencja do

Koniec za

1. Licencja do zastosowań komercyjnych

01-01-2019

31-12-2019

352 dni

2. Licencja do zastosowań komercyjnych

01-02-2019

31-12-2019

Więcej o Twoich licencjach w KONCIE Gofin »

Wybierz

Zamów licencję na www.sklep.gofin.pl »

Dane użytkownika korzystającego z licencji programu (w celu łatwiejszej ewidencji użytej licencji)
Imię*

Nazwisko*

Jan

Kowalski
* pola wymagane

Rezygnuję

Aktywuj licencję

7. Program DRUKI Gofin do zastosowań komercyjnych został aktywowany i jest gotowy do pracy.

Kliknij przycisk

Przejdź do programu

Wybrana

i rozpocznij pracę w Programie.

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
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 52107, NIP 599-26-85-818, REGON 211070371, kapitał zakładowy: 10 000 000 zł.

