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1 A TERKA - Törvényességi Ellenőrzési Rendszer 
Kiegészítő Alkalmazás telepítése 

A telepítési leírásban a TERKA alkalmazás telepítésének leírását találhatja. 

2 A TERKA használatához szükséges szoftverek 
Az alkalmazás használatához a következő szoftverek szükségesek: 
 

 minimum Microsoft Windows 98 operációs rendszer 
 minimum Microsoft Office 97 szoftver 
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3 TERKA – Törvényességi Ellenőrzési Rendszer 
Kiegészítő Alkalmazás telepítése 

A telepítő CD behelyezése után a következő menü jelenik meg automatikusan a 
képernyőn.  
 

 
Elolvasom a TERKA Telepítési leírását*... 
Elindítom a TERKA Alkalmazás telepítését... 
Elolvasom a TERKA Felhasználói kézikönyvet... 
Tallózom a telepítő CD médiát... 
 
Kattintson az Elindítom a TERKA Alkalmazás telepítését... menüpontra! 
 
Megjegyzés: A Microsoft Intéző segítségével saját maga is megkeresheti a telepítő 
programot a  telepítő CD-n. Keresse meg a Setup.exe nevű fájlt  a telepítő CD-n és 
kétszer kattintva a fájlra, indítsa el!  A Setup.exe fájlt a következő helyen találhatja: 
<telepítő CD>\Setup.exe 
 
 

 4/13 



TERKA – Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazása - Telepítési Leírás  

Mindkét felsorolt esetben a következő üdvözlőképernyőt láthatja, rövid idő elteltével. 

 
Kattintson a [Következő] gombra! 
 
A következő képernyőn a telepítéssel kapcsolatos információkat olvashat.  

 
Kattintson a [Következő] gombra! 
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A következő képernyőn megadhatja a telepítés célkönyvtárát.  

 
Amennyiben változtatni kíván a könyvtár elérési útján, akkor kattintson a [Tallóz] 
gombra és adja meg az új könyvtár helyét!  
 
Ha a megadott könyvtárral elégedett, akkor kattintson a [Következő] gombra! 
A következő ablakban megadhatja a programikonok helyét.   

 
Ha elégedett a megadott Programmappával, akkor kattintson a [Következő] gombra! 
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A következő ablakban megadhatja a telepítés típusát. Hagyja meg az alapértelmezett 
„Az önkormányzatok részére” lehetőséget és kattintson a [Következő] gombra!  

 
Figyele
telepíté

m! A második, „Kizárólag speciálisan kijelölt Önkormányzatok részére” típusú 
s csak speciális konfiguráció esetén használható! 
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A következő ablakban ellenőrizheti a megadott beállításokat a telepítés előtt.   

 
mennyiben elégedett a beállításokkal, akkor kattintson a [Következő] gombra! 

tja azokat. 
A telepítés alatt a következő képernyőt láthatja.  

 

A
 
Ellenkező esetben a [Vissza] gombra kattintva módosítha
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A telepítés befejezésekor a következő ablakot láthatja.  

 
Ajánlott a Számítógép újraindítása lehetőséget választania!  
 
A befejezéshez kattintson a [Befejezés] gombra! 
 
A Telepítő a következő parancsikonokat hozza létre a Start menüben, a TERKA könyvtár 
alá: 
 

Jegyzőkönyvek, Rendeletek és Törzsadatok mappája – a létrehozott 
dokumentumok tárolására használt mappát nyithatja meg 
 
Önkormányzati Rendeletek Tára – a Rendeletek Tárát indíthatja el 
 
TERKA Alkalmazás – a TERKA alkalmazást indíthatja el   

 
A jelzett ikonok az Asztalon is megjelennek. 
 
A TERKA Alkalmazás ikonra kattintva indíthatja el az alkalmazást! 
 
A TERKA használatához kérem olvassa el a TERKA Felhasználói Kézikönyvet! A 
dokumentumot a  következő helyen találhatja: <telepítő CD>\TERKA felhasznaloi 
kezikonyv.doc, illetve a telepítő CD behelyezése után megjelenő menüben az Elolvasom 
a TERKA Felhasználói kézikönyvet... sorra kattintva is elérheti. 
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4 A TERKA eltávolítása és újratelepítése 
Lehetősége van az alkalmazás eltávolítására a számítógépéről. Ez abban az esetben is 
szükséges, ha a TERKA korábban már telepítve lett a számítógépére, és ezután egy 
újabb verziót szeretne telepíteni. Ilyenkor csak az eltávolítás után tudja helyesen 
telepíteni az alkalmazás frissítését.  
 
Figyelem: A TERKA eltávolításakor nem sérülnek a korábban felvitt törzsadat és 
jegyzőkönyv fájlok, valamint az elkészített rendelet dokumentumok. Telepítse az eredeti 
helyére (elérési út) az alkalmazást! 
 
Amennyiben megváltoztatja a telepítési könyvtárat az alkalmazás újratelepítésekor, úgy 
ajánlott a korábbi - Jegyzőkönyvek, Rendeletek és Törzsadatok – mappából, az újonnan 
létrehozott mappába átmásolni az ott található fájlokat! 
 
Erősen ajánlott az eredeti telepítési könyvtárat meghagyni az újratelepítéskor! 

4.1 A TERK

A TERKA el  a [Programok 
telepítése/törlés

 
A megjelenő listából válassza ki a TERKA programot!  

Kattintson a [Módosítás/Eltávolítás] gombra! 
 

A eltávolítása 

távolításához kattintson a Vezérlőpulton
e] ikonra (Start menü/Vezérlőpult/Programok telepítése\törlése)!   
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Ezután elindul a TERKA eltávolítása, a következő ablakkal.  

 a képernyőn.  

K] gombra! 

 

 
zután egy kérdés ablak jelenik megE

 
A TERKA eltávolításához kattintson az [O
 
Az eltávolítás alatt a következő ablakot láthatja.  
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Ezután a következő ablak jelenik meg a képernyőn.  

 
A program megkérdezi, hogy kívánja-e törölni a telepítéskor létrehozott megosztott 
fájlokat. Ajánlott az Ez az üzenet többé ne jelenjen meg négyztet bepipálni, és a 
[Nem] gombra kattintani! 
 
Az eltávolítás befejezésekor a következő ablakot láthatja.  

 
Kattintson a [Befejezés] gombra! 



TERKA – Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazása - Telepítési Leírás  

 13/13 

4.2 A TERKA újratelepítése 

A TERKA újratelepítéséhez hajtsa végre a TERKA – Törvényességi Ellenőrzési 
Rendszer Kiegészítő Alkalmazás telepítése című fejezetben leírt lépéseket! 
 
Figyelem: A TERKA eltávolításakor nem sérülnek a korábban felvitt törzsadat és 
jegyzőkönyv fájlok, valamint az elkészített rendelet dokumentumok. Telepítse az eredeti 
helyére (elérési út) az alkalmazást! 
 
Amennyiben megváltoztatja a telepítési könyvtárat az alkalmazás újratelepítésekor, úgy 
ajánlott a korábbi - Jegyzőkönyvek, Rendeletek és Törzsadatok – mappából, az újonnan 

trehozott mappába átmásolni az ott található fájlokat! lé
 
Erősen ajánlott az eredeti telepítési könyvtárat meghagyni az újratelepítéskor! 
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