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Spistreści
Wraz z niniejszym oprogramowaniem nabywają Państwo efektywne narzędzia do zarządzania
gołębnikiem w Państwa oddziale bądź zrzeszeniach gołębiarstwa pocztowego.
Oprogramowanie to zawiera wszystkie niezbędne funkcje, by poziom pracy z danymi,
zawartymi w elektronicznym systemie konstatowania był zawsze najwyższy.
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Informacje ogólne

Niniejsze oprogramowanie zastępuje oprogramowanie „Taurus dla DOS”. Wszelkie funkcje
dotychczasowego oprogramowania dostępne są również tutaj. Uproszczoną obsługę
dostosowano do środowiska Microsoft Windows.

1.1 Dane techniczne
Można zarządzać 99 sekcjami.
W każdej z sekcji zarządzać można 255 hodowcami.
Liczba gołębi, przypadająca na hodowcę, ograniczona jest pojemnością terminala.

1.2 Wymagania systemowe
Używany PC (komputer osobisty) powinien zawsze odpowiadać nowoczesnym wymaganiom.
Zbyt duża ilość bieżących programów bądź za mała moc obliczeniowa mogą osłabiać
bezpieczeństwo eksploatacji.
Prosimy nie przekraczać następujących wymagań systemowych:
System operacyjny:

Microsoft Windows 98,XP

CPU (jednostka centralna):

Pentium lub kompatybilny od 100 MHz

Pamięć operacyjna:

64 MB RAM

Grafika:

800 x 600 pikseli

Interfejs:

1x szeregowy, 1x równoległy
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Uruchomienie

Do używania oprogramowania TauRISClubsoftware niezbędny będzie PC (komputer
osobisty) z systemem operacyjnym Microsoft Win32.
Do uruchomienia TauRISClubsoftware otrzymacie Państwo płytę CD wraz z programem
instalacyjnym.

2.1 Instalowanie oprogramowania
Do napędu CD- ROM włóż płytę CD „TauRISClubsoftware” i rozpoccnij od SETUP.EXE.”
InstallShield [okno instalacji] przygotuje instalację oprogramowania TauRISClubsoftware.
Kliknij opcję <Dalej>, by rozpocząć instalowanie.

Witamy w oknie instalacji InstallShieldWizard oprogramowania TauRIS Club Software.
InstallShieldWizard zainstaluje oprogramowanie TauRIS Club Software w Twoim
komputerze. Kliknij na „Dalej”, by przejść dalej.
OSTRZEŻENIE: Niniejszy program chroniony jest poprzez Copyright oraz międzynarodowe
umowy.
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<Dalej>
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<Anuluj>

Okno InstallShield instaluje w Twoim systemie wszystkie wymagane programy i pliki.
Instalację, która powiodła się, zakończ klikając na <Gotowe>.

InstallShieldWizard zakończone
InstallShieldWizard pomyślnie zainstalował oprogramowanie TauRIS Club Software.
Kliknij na „Gotowe”, by opuścić okno.
<Powrót>
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2.2 Pierwszy Start programu
Jeśli instalacja powiodła się, możesz teraz korzystać z programu.
Wyjmij płytę CD „TauRISClubsoftware” z napędu CD-ROM.
Poprzez ikonę „TauRIS Club” na pulpicie lub poprzez pasek zadań (<Start> i <Programy> i
<TauRIS Club>) rozpocznij pracę z programem.
Na starcie programu widoczne jest okno główne TauRISClubsoftware wraz z listą.
Na liście widzisz sekcje, hodowców, albo gołębnik hodowcy.
Wszystkie funkcje oprogramowania wywołasz za pomocą menu wywoławczego.

Program Sekcje Hodowcy Gołębie Komunikacja Wymiana danych Opcje Pomoc
[Brak Sekcji]
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Przy pierwszym starcie programu, po instalacji, automatycznie otworzy się okno do
ustawienia oprogramowania.

2.3 Ustawienia oprogramowania
By używać oprogramowania w Twoim klubie lub oddziale, dokonaj następujących ustawień:
1. W Menu wywoławczym wybierz <Program> a potem <Edytuj>.
2. Wprowadź numer i nazwę oddziału.
3. Teraz wybierz interfejs, do którego podłączony jest terminal TauRIS w celu wymiany
danych.
4. Po wprowadzeniu zakończ klikając na <Zapisz>.

Ustawienia
Oddział
Numer 0254
Nazwa Krapkowice
Interfejs
<Zapisz>

<Anuluj>

Ustawienia zostaną zapisane w pamięci. Zawsze możesz je zmienić.
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Zarządzanie sekcjami hodowców

Możesz zakładać do 99 sekcji hodowców i nimi zarządzać.
Zapisane w pamięci sekcje możesz wskazywać, dodawać nowe sekcje, zmieniać ich nazwy
lub usuwać kolejne sekcje hodowców.

3.1 Wskazanie sekcji
Poniżej sposób wskazania wszystkich zapisanych sekcji:
W menu wywoławczym wybierz <Sekcje>, a następnie polecenie <Pokaż>.
Wszystkie zapisane sekcje wyświetla się w formie listy w oknie głównym.

Program Sekcje Hodowcy Gołębie Komunikacja Wymiana danych Opcje Pomoc
[poniżej : przykładowe nazwy sekcji]
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3.2 Dodawanie oddziałów
Nową sekcję dodaje się w następujący sposób:
1. Jeżeli sekcje nie zostały jeszcze wyświetlone w formie listy, to w menu
wywoławczym
wybierz <Sekcje>, a następnie polecenie <Pokaż>.
2. W menu wywoławczym <Sekcje> wybierz teraz polecenie <Dodaj>.
3. W wyświetlonym oknie dialogowym podaj numer i nazwę nowej sekcji.
4. Nową sekcję zapisz, klikając na <Zapisz>.

Dodawanie sekcji
Numer: [004]
Nazwa: [Club der SchnellenTauben]
<Zapisz>

<Anuluj>

Numer sekcji powinien zawierać wartość liczbową od 1 do 99.
Nazwa sekcji może zawierać do 20 znaków.
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3.3 Zmiana sekcji
Tak zmienisz nazwę sekcji:
1. Jeżeli sekcje nie zostały jeszcze wyświetlone w formie listy, to w menu
wywoławczym
wybierz <Sekcje>, a następnie polecenie <Pokaż>.
2. Klikając wybierz sekcję, która ma być zmieniona.
3. W menu przeglądania wybierz teraz polecenie <Zmień>.
4. W wyświetlonym oknie dialogowym podaj nową nazwę sekcji.
5. Zmianę zapisz, klikając na <Zapisz>.

Zmiana sekcji
Numer: [004]
Nazwa: [Club der SchnellenTauben]
<Zapisz>

<Anuluj>

Nazwa sekcji może zawierać do 20 znaków.
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3.4 Usuwanie sekcji
Sekcję usuniesz z listy w następujący sposób:
1. Jeżeli sekcje nie zostały jeszcze wyświetlone w formie listy, to w menu
wywoławczym wybierz <Sekcje>, a następnie polecenie <Pokaż>.
2. Klikając wybierz sekcję, która ma być usunięta.
3. W menu wywoławczym <Sekcje> wybierz teraz polecenie <Usuń>.
4. Klikając na <Usuń>, usuń sekcję.

Usuwanie sekcji
Numer: [004]
Nazwa: [Club der SchnellenTauben]
<Usuń>

<Anuluj>

13

Rüter EPV – Systeme GmbH [Systemy – EPV Rüter Sp. z o.o.]

4.

TauRIS Clubsoftware

Zarządzanie hodowcami

Możesz wprowadzić do 255 hodowców do każdego oddziału i nimi zarządzać.
Zapisanych w pamięci hodowców możesz wskazać, dodawać nowych hodowców, zmieniać
ich dane albo usuwać hodowców z listy.

4.1 Wskazanie hodowców jednej sekcji
By wyświetlić hodowców którejś z sekcji:
1. W menu wywoławczym wybierz <Sekcje>, a następnie polecenie <Pokaż>.
Wszystkie zapisane w pamięci sekcje wyświetlone zostaną w formie listy w oknie
głównym.
2. Wybierz teraz tą sekcję, której hodowca ma zostać wskazany.
3. W

menu

wywoławczym

<Hodowcy>

wybierz

polecenie

<Pokaż>.

Wszyscy zapisani w pamięci hodowcy wybranej sekcji wskazani będą na liście w
oknie głównym.
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Program Sekcje Hodowcy Gołębie Komunikacja Wymiana danych Opcje Pomoc
01: Scheller Vogel / 003: fancier3
[przykładowe numery i nazwy hodowców]
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4.2 Dodawanie hodowców w jednej sekcji
By dodać hodowcę:
1. Wybierz w menu wywoławczym <Sekcje> i polecenie <Pokaż>, jeżeli sekcje nie
zostały jeszcze wyświetlone w formie listy.
Wszystkie zapisane w pamięci sekcje wyświetlone zostaną w formie list w oknie
głównym.
2. Wybierz tą sekcję, w którym ma być założony nowy hodowca.
3. W menu wywoławczym <Hodowca> wybierz teraz polecenie <Pokaż>. Wszyscy
zapisani w pamięci hodowcy wybranej sekcji wyświetlą się na liście.
4. W menu wywoławczym wybierz <Hodowca> i następnie polecenie <Dodaj>.
5. W wyświetlonym oknie dialogowym podaj numer i nazwę nowego hodowcy.
6. Klikając na <Zapisz> nowy hodowca zostanie zapisany.

Dodawanie hodowcy
Numer :[006]
Nazwa: [E. Mueller]
<Zapisz>

<Anuluj>

Numer hodowcy powinien zawierać wartość liczbową od 1 do 250.
Nazwa hodowcy może zawierać do 20 znaków.
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4.3 Zmiana hodowcy
Postępowanie w przypadku zmiany nazwy hodowcy:
1. Jeżeli sekcje nie zostały jeszcze wyświetlone w formie listy, to w menu
wywoławczym <Sekcje> wybierz polecenie <Pokaż>. Wszystkie zapisane w pamięci
sekcje wyświetlą się w formie listy w oknie głównym.
2. Teraz wybierz sekcję z tym zapisanym hodowcą, który ma zostać zmieniony.
3. W menu wywoławczym <Hodowcy> wybierz polecenie <Pokaż>. Wszyscy zapisani
w pamięci hodowcy wybranj sekcji wyświetlą się na liście.
4. Wybierz tego hodowcę, którego dane mają ulec zmianie.
5. W menu wywoławczym <Hodowcy> wybierz polecenie <Zmień>.
6. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź zmianę nazwy hodowcy.
7. Zmienione dane hodowcy zapisz w pamięci, klikając na polecenie <Zapisz>.

Zmiana hodowcy
Numer :[006]
Nazwa: [E. Mueller]
<Zapisz>

<Anuluj>
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4.4 Usuwanie hodowcy
Postępowanie w przypadku usuwania hodowcy z sekcji:
1. Jeżeli sekcje nie zostały jeszcze wyświetlone w formie listy, to w menu
wywoławczym <Sekcje> wybierz polecenie <Pokaż>. Wszystkie zapisane w pamięci
sekcje wyświetlą się w formie listy w oknie głównym.
2. Teraz wybierz tą sekcję, w którym zapisany hodowca ma zostać usunięty.
3. W menu wywoławczym <Hodowcy> wybierz polecenie <Pokaż>. Wszyscy zapisani
w pamięci hodowcy wybranej sekcji wyświetlą się na liście.
4. Wybierz tego hodowcę, który ma być usunięty.
5. W menu wywoławczym <Hodowcy> wybierz polecenie <Usuń>.
6. Usuń wskazanego hodowcę, klikając na polecenie <Usuń>.

Usuwanie hodowcy
Numer :[006]
Nazwa: [E. Mueller]
<Anuluj>

<Usuń>

Uwaga: spis gołębi usuniętego hodowcy również zostanie usunięty!
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4.4 Zmiana sekcji dla hodowcy
Może się zdarzyć, że jeden z hodowców zmieni sekcję. Ów hodowca otrzymuje nowy numer
sekcji i nowy numer hodowcy. Spis gołębi zostanie automatycznie zmieniony.
Sekcję hodowcy zmienia się w następujący sposób:
1. Jeżeli sekcje nie zostały jeszcze wyświetlone w formie listy, to w menu
wywoławczym <Sekcje> wybierz polecenie <Pokaż>. Wszystkie zapisane w pamięci
sekcje wyświetlą się w formie listy w oknie głównym.
2. Wybierz tą sekcję, w którym zapisany jest dany hodowca. Wszyscy hodowcy danej
sekcji wyświetlą się.
3. W menu wywoławczym <Hodowcy> wybierz polecenie <Pokaż>. Wszyscy zapisani
hodowcy wybranej sekcji wyświetlą się w formie listy.
4. Wybierz tego hodowcę, który ma zmienić sekcję.
5. W menu <Opcje> wybierz polecenie <Zmień sekcję>.
6. Podaj nowy numer sekcji.
7. Podaj nowy numer hodowcy.
8. W celu ponownego wpisania i zapisania danych kliknij na <Zapisz>.

Zmiana sekcji
Nowy numer sekcji: [01]
Nowy numer hodowcy: [001]
<Zapisz>

<Anuluj>
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Zarządzanie gołębnikiem

Każdy z hodowców ma swój własny spis gołębi, gdzie są one zapisane w pamięci. Zapisane
gołębie możesz wyświetlić/wskazać, dodawać nowe, zmieniać dane, dotyczące gołębi lub
usuwać je ze swojego spisu.

5.1 Wskazanie gołębi jednego hodowcy
W celu wskazania gołębi jednego hodowcy:
1. W menu wywoławczym <Sekcje> wybierz polecenie <Pokaż>. Wszystkie zapisane w
pamięci sekcje wyświetlą się w formie list w oknie głównym.
2. Wybierz tą sekcję, w którym hodowca ma swój spis gołębi.
3. W menu wywoławczym <Hodowcy> wybierz teraz polecenie <Pokaż>. Wszyscy
zapisani w pamięci hodowcy wybranej sekcji wyświetlą się w formie listy w oknie
głównym.
4. Wybierz tego hodowcę, którego gołębie mają zostać wskazane.
5. W menu wywoławczym <Gołębie> wybierz polecenie <Pokaż>. Wszystkie zapisane
w pamięci gołębie wybranego hodowcy wyświetlą się w formie listy w oknie
głównym.
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Program Sekcje Hodowcy Gołębie Komunikacja Wymiana danych Opcje Pomoc
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5.2 Dodawanie nowych gołębi
Nowe gołębie dodasz w następujący sposób:
1. W menu wywoławczym <Sekcje> wybierz polecenie <Pokaż>. Wszystkie zapisane w
pamięci sekcje wyświetlą się w formie listy w oknie głównym.
2. Wybierz tą sekcję, w którym hodowca ma swój spis gołębi.
3. W menu wywoławczym <Hodowcy> wybierz polecenie <Pokaż>. Wszyscy zapisani
w pamięci hodowcy wybranej sekcji wyświetlą się w formie listy w oknie głównym.
4. Wybierz następnie tego hodowcę, którego gołębie mają zostać dodane.
5. W menu <Gołębie> wybierz polecenie <Pokaż>. Wszystkie zapisane w pamięci
gołębie wybranego hodowcy wyświetlą się w formie listy w oknie głównym.
6. W menu <Gołębie> wybierz polecenie <Dodaj>.
7. Teraz wpisz oznaczenie Państwo gołębia,nr Oddz.., rok jego urodzenia, numer
rodowy, bieżący numer obrączki i płeć gołębia (A= samiec, B = samica).
8. Jeżeli dodanych ma być większa ilość gołębi ich bieżącymi numerami, to należy
podać liczbę tych ich bieżącymi numerami, to należy podać liczbę tych gołębi.
Gołębie zostaną automatycznie generowane wraz z ich bieżącymi numerami.
9. W celu zapisania nowych gołębi kliknij na polecenie <Dodaj>.
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Dodawanie gołębi
Obrączka
Narodowość: [PL]
Oddział: [123]
Rok urodzenia: [03]
Bieżący numer: [000011]
Płeć:
Kolejność
Ilość: [1]
<Dodaj>

<Anuluj>
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5.3 Zmiana dostępnych gołębi
Zmiany dostępnych gołębi dokonuje się następująco:
1.

W menu wywoławczym <Oddział> wybierz polecenie <Wskaż>. Wszystkie zapisane
w pamięci oddziały wyświetlą się w formie listy w oknie głównym.

2. Wybierz ten oddział, w którym hodowca ma swój spis gołębi.
3. W menu wywoławczym <Hodowcy> wybierz teraz polecenie <Wskaż>. Wszyscy
zapisani w pamięci hodowcy wybranego oddziału wyświetlą się w formie listy w
oknie głównym.
4. Wybierz tego hodowcę, do którego mają zostać dodane gołębie.
5. W menu <Gołębie> wybierz polecenie <Wskaż>. Wszystkie zapisane w pamięci
gołębie wybranego hodowcy wyświetlą się w formie listy w oknie głównym.
6. Wskaż gołębia, który ma zostać zmieniony.
7. W menu <Gołębie> wybierz polecenie <Zmień>.
8. Wprowadź nowe dane.
9. W celu zapisania nowych danych kliknij na polecenie <Zapisz>.
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Zmiana gołębia
Obrączka
Narodowość: [PL]
Oddział: [123]
Rok urodzenia: [03]
Bieżący numer: [000011]
Płeć:
<Zapisz>

<Anuluj>
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5.4 Usuwanie dostępnych gołębi
Usuwanie dostępnych gołębi dokonuje się następująco:
1. W menu wywoławczym <Sekcje> wybierz polecenie <Pokaż>. Wszystkie zapisane w
pamięci sekcje wyświetlą się w formie listy w oknie głównym.
2. Wybierz tą sekcję, w którym hodowca ma swój spis gołębi.
3. W menu wywoławczym <Hodowcy> wybierz polecenie <Pokaż>. Wszyscy zapisani
w pamięci hodowcy wybranej sekcji wyświetlą się w formie listy w oknie głównym.
4. Wybierz tego hodowcę, którego gołębie mają zostać usunięte.
5. W menu wywoławczym <Gołębie> wybierz polecenie <Pokaż>. Wszystkie zapisane
w pamięci gołębie wybranego hodowcy wyświetlą się w formie listy w oknie
głównym.
6. Wybrane do usunięcia gołębie należy zaznaczyć.
7. W menu <Gołębie> wybierz teraz polecenie <Usuń>.
8. W celu usunięcia zaznaczonych gołębi, kliknij na <Usuń>.
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Usuwanie gołębi
Usunąć wszystkie zaznaczone gołębie?
<Usuń>

<Anuluj>
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5.5 Załadowanie spisu gołębi do jednego terminala
By załadować gołębie jednego hodowcy do terminala:
1. Podłącz terminal TauRIS do PC (komputera osobistego).
2. Na terminalu naciśnij przyciski <Start> oraz <3>. Przekazywanie danych jest teraz
aktywowane. Ukaże się (Połącz -> PC)
3. W menu wywoławczym wybierz <Sekcje>, a następnie polecenie <Pokaż>.
Wszystkie zapisane w pamięci sekcje wyświetlą się na liście w oknie głównym.
4. Wybierz teraz tą sekcję, w którym hodowca ma swoje gołębie.
5. W menu <Hodowcy> wybierz polecenie <Pokaż>. Wszyscy zapisani w pamięci
hodowcy wybranej sekcji wyświetlą się na liście w oknie głównym.
6. Kliknij tego hodowcę, którego spis gołębi ma zostać załadowany.
7. W menu wywoławczym <Komunikacja> wybierz polecenie <Ładować spis gołębi>.
Wybrany spis gołębi przesyłany jest teraz do terminala.
8. Wyświetli się komunikat (Następny hodowca) jeżeli nie ładujemy następnego
hodowcy naciskamy START ukażą się dane załadowanego hodowcy.
9. Kolejną ważną czynnością jest wywołanie spisu z Terminala do PC patrz niżej
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Ładowanie gołębi {PC -> Terminala}
001.002.001.001 Peter Mustermann
Łaładuje gołębie…
<Anuluj>
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5.6 Wywołanie spisu gołębnika z jednego terminala
W następujący sposób możesz ściągać gołębie z terminala i zapisywać je na PC (komputerze
osobistym):
1. Podłącz terminal TauRIS do PC (komputera osobistego).
2. Na terminalu naciśnij przyciski <Start> oraz <3>. Przekazywanie danych jest teraz
aktywowane. Ukaże się (Połącz -> PC)
3. W menu wywoławczym wybierz <Komunikacja>, a następnie polecenie
4. <Wywołać spis gołębi>
Spis gołębi terminala
oraz zapisywany.

przesyłany

jest

teraz

do

PC

(komputera

osobistego)

Wywołanie gołębi{Terminal -> PC}

Ściąganie gołębi…
<Anuluj>
Po wywołaniu spisu gołębi terminal pyta Podaj nowy kod wpisujemy 4 cyfrowy kod pin
i zatwierdzamy # dopiero teraz terminal jest gotowy do dalszego korzystania.
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Dane lotów konkursowych

Po zakończonym locie możesz załadować dane lotu konkursowego z terminala do PC oraz
zapisać je. Dane te posłużą do dalszych obliczeń.
W następujący sposób ściągniesz dane lotów konkursowych z terminala:
1. Podłącz terminal TauRIS do PC (komputera osobistego) i naciśnij na terminalu
przyciski <Start> oraz <3>. Przekazywanie danych jest teraz aktywowane. Ukaże się
Połącz->PC
2. W menu wywoławczym <Komunikacja> wybierz polecenie
3. <Wywołać dane konstatowania>.
4. Wprowadź numer lotu konkursowego. Jeśli wprowadzisz

„0”, zapisane zostaną

wszystkie gołębie z jednego lotu. Jeśli zaś wprowadzisz liczbę > 1, zapisane zostaną
jedynie gołębie z podanym numerem lotu.
5. Wprowadź tydzień kalendarzowy oraz datę lotu konkursowego.
6. Aby zapisać dane lotu konkursowego, kliknij na <Pobieranie danych>. Wszyscy
hodowcy wyświetlą się na liście lotów konkursowych.
7. Jeśli chcesz zapisać dane na dyskietce, kliknij na <Zapis danych>.
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Pobieranie danych lotów konkursowych {TM -> PC}
Nr lotu. (0..99): [00]

(0=wszystkie loty)

Tydzień kalendarzowy (1..52): [45]
Data lotu (DD.MM.RR): [07.11.02]
Błąd przy przenoszeniu!
<Pobieranie danych>

<Zapis danych>

<Anuluj>

Dane lotów konkursowych znajdują się w katalogu „C:\ PROGRAM FILES\TAURIS CLUB\
RACE”.
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Wymiana danych

W celu zabezpieczenia wymienności między TauRIS a innymi programami zarządzającymi
oraz programami obliczeniowymi istnieje standardowa wymiana danych.
Oprogramowanie TauRISClubsoftware jest oprogramowaniem wspierającym zarówno proces
tworzenia danych jak i ich wymianę.

7.1 Tworzenie danych podstawowych
Dane podstawowe utworzysz w następujący sposób:
1. W menu wywoławczym wybierz <Wymiana danych> i polecenie <Tworzenie danych
hodowcy>.
2. Komunikat „Gotowe” zatwierdź przyciskiem <OK>.

Tworzenie danych podstawowych
Dane podstawowe… gotowe!
<OK>
Dane podstawowe znajdują
CLUB\EXCHANGE”.

się

w

katalogu:
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7.2 Tworzenie spisu gołębi
Spis gołębi utworzysz następująco:
1. W menu wywoławczym wybierz <Wymiana danych> i polecenie <Tworzenie spisu
gołębi>.
2. Komunikat „Gotowe” zatwierdź przyciskiem <OK>.

Tworzenie spisu gołębi
Spis gołębi… gotowe!
<OK>

Spis gołębi znajduje się w katalogu: „C:\ PROGRAM FILES\TAURIS CLUB\EXCHANGE”.

7.3 Czytanie danych podstawowych
W następujący sposób czytasz dane podstawowe:
1. W menu wywoławczym wybierz <Wymiana danych> i polecenie <Czytaj dane
podstawowe>.
2. Komunikat „Gotowe” zatwierdź przyciskiem <OK>.
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Czytanie danych podstawowych
Dane podstawowe… gotowe!
<OK>
Uwaga: Dane podstawowe muszą być dostępne w katalogu:
„C:\ PROGRAM FILES\TAURIS CLUB\EXCHANGE”!

7.4 Czytanie spisu gołębi
W następujący sposób czytasz spis gołębi:
1. W

menu

wywoławczym

wybierz

<Wymiana

<Czytaj spis gołębi>.
2. Komunikat „Gotowe” zatwierdź przyciskiem <OK>.

Czytanie spisu gołębi
Spis gołębi… gotowe!
<OK>
Uwaga: Spis gołębi musi być dostępny w katalogu:
„C:\ PROGRAM FILES\TAURIS CLUB\EXCHANGE”!
35
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Odinstalowanie oprogramowania

Płytę CD „TauRISClubsoftware” włóż do napędu CD-ROM i rozpocznij „SETUP.EXE”.
Okno instalacji InstallShield przygotowuje proces odinstalowania oprogramowania
„TauRISClubsoftware”. By rozpocząć, kliknij na <Dalej>.

Witamy w InstallShieldWizard dla oprogramowania TauRIS Club Software.
InstallShieldWizard umożliwia modyfikację, naprawę i usuwanie oprogramowania TauRIS
Club Software. Kliknij na <Dalej> by przejść do następnego kroku.
Wybierz opcję „Usuwanie programu” i kliknij polecenie <Dalej>.
Zarządzanie programem
Należy wybrać, czy chcesz modyfikować, naprawiać, czy usunąć program.
•

Modyfikacja programu
Modyfikacja zainstalowanych funkcji. Opcja
zainstalowanych funkcji według potrzeb klienta.

•

ta

pokazuje

okno

dialogowe

Naprawa programu
Naprawa zainstalowanego programu. Opcja ta poprawia brakujące bądź uszkodzone
pliki, połączenia, rejestracje.

•

Usuwanie programu
Usunięcie oprogramowania TauRIS Club Software z komputera.
<Powrót>

<Dalej>
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Jeśli chcesz odinstalować oprogramowanie, zatwierdź to poleceniem <Usuwanie>.
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Usuwanie programu
Wybrałeś opcję usuwania programu z systemu.
By usunąć oprogramowanie TauRIS Club Software z komputera, kliknij na <Usuwanie>.
Po dokonaniu usunięcia, programu tego już nie będzie.
Jeśli chcesz sprawdzić lub zmienić swoje ustawienia, kliknij na <Powrót>.
<Powrót>
Proces odinstalowania zakończ poleceniem <Gotowe>.
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InstallShieldWizard zakończone
InstallShieldWizard pomyślnie odinstalował oprogramowanie TauRIS Club Software. By
opuścić okno, kliknij na <Gotowe>.
Aby usunąć wszystkie dane (oddziały, hodowców, gołębie), usuń katalog „TauRIS Club” w
katalogu C:\PROGRAM FILES\”.

39

Rüter EPV – Systeme GmbH [Systemy – EPV Rüter Sp. z o.o.]

9.

TauRIS Clubsoftware

Gwarancja

Ustawowy okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem dostawy.
Gwarancja nie obejmuje:
- szkód, zaistniałych na skutek nie zastosowania się do przepisów instrukcji obsługi bądź
nieodpowiedniej manipulacji,
- szkód, odnoszących się do czynników zewnętrznych.
Żądanie świadczeń gwarancyjnych możliwe jest jedynie po okazaniu rachunku!
Okres gwarancyjny nie ulega przedłużeniu na skutek korzystania ze świadczeń
gwarancyjnych.
Rüter EPV-Systeme GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody, powstałe na skutek
przypadkowego bądź przyczynowego używaniaoprogramowania.
Rüter EPV-Systeme GmbH nie ponosi odpowiedzialności za błędy i utratę danych,
powstałych na skutek niewłaściwego funkcjonowania oprogramowania.
Zwracamy uwagę na fakt, iż oprogramowanie to chronione jest międzynarodowymi prawem
autorskim oraz postanowieniami, wynikającymi z międzynarodowych umów.
Nieupoważnione powielanie i rozprowadzanie oprogramowania podlegają karze.
Transport:
Natychmiast po rozpakowaniu należy sprawdzić naszą dostawę pod kątem widocznych
uszkodzeń. Jeśli widoczne są uszkodzenia, powstałe na skutek transportowania, lub też jeśli
dostawa jest niekompletna, należy poinformować o tym dostawcę.
W celu uniknięcia szkód, jakie mogą powstać w czasie transportowania, zaleca się zamówić
przesyłkę wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
Opakowanie takie należy przechowywać.
-\-

40

