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1 .  A  l e t ö l t é s  é s  a  t e l e p í t é s  m e n e t e  

Böngészőnk (Firefox, Internet Explorer stb.) címsorába másoljuk vagy írjuk be a 

következőket: 

http://www.lelosoft.hu/index.php?id=szoftverek 

Válasszuk VEGA online telepítő letöltését. 

 

Ezután Firefoxban a Fájl mentése’-t kell választani, Internet Explorer-ben pedig a Futtatás-t. 

(Akkor működik így, ha nincsen külön letöltő program telepítve). 

 

Firefoxban: 

 

 
 

 

 

Internet Explorerben: 
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Firefoxból indítva a letöltést, a letöltési ablakban a „setup_vega2.exe” fájlra duplán 

kattintsunk: 

 
 
A Firefox még egyszer rákérdezhet, biztonságunk érdekében, hogy tényleg al akarjuk-e indítani a 
letöltött programot: 

 
 
 
Ezután a Windows biztonsági kérdése következhet: 

 
 
Itt is a Futtatást kell választanunk, ha telepíteni akarjuk a VEGA-t. 
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Internet Explorerből indítva a letöltést, így néz ki a megnyíló, Windows biztonsági 

figyelmeztetést tartalmazó ablak: 

 
 

 

 

Akármilyen böngészővel töltöttük is le az alkalmazást, a Futtatást választva, egy normál 

felhasználói joggal (nem rendszergazda) is települ a kliens program (négyszer a Tovább-ra, 

majd a Telepítés-re, végül pedig a Befejezés-re kell kattintani – lásd a képeken). 
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Ha a telepítési könyvtár megadása után megtalálja ott az unins000.exe állományt, akkor az alábbi 

figyelmeztetést adja: 

 

 

Igen: telepítés előtt eltávolítja a programot az unins000.exe futtatásával 

Nem: a meglévő fájlokat felülírja és a hiányzó, vagy frissebb fájlokat letölti 
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A program csak a megadott könyvtárba dolgozik, telepítéskor és később használat közben is. 
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Mielőtt a Befejezésre kattintunk, érdemes ellenőrizni, hogy a Felhasználók csoportnak van-e 

joga módosítani a telepítés második képernyőjénél megadott könyvtárat: 

Megkeressük a c:\Vega2 könyvtárat (vagy ahova telepítettük). 

Jobb kattintás a könyvtáron, utána Tulajdonságok-ra bal kattintás, majd megkeressük a 

Biztonság fület. 

(Ha nincsen Biztonság fül, akkor kérjünk kapcsolattartói vagy rendszergazdai segítséget a jog 

beállításához.) 

 

 

Látható, hogy példánkban még nincsen módosítási jog a könyvtáron. 

Pipáljuk be ezért a megfelelő Engedélyezést 
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OK gombbal zárjuk  az ablakot, és a telepítőben a Befejezésre kattintunk. 

Ekkor a VEGA ONLINE frissíti magát a központi szerver ftp-jéről: 
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Miután megadtuk felhasználónevet és jelszót, a Startra kattintva (vagy Entert ütve) be is 

léphetünk a rendszerbe. 

Kilépés után Asztalon a telepítéskor létrejött ikonnal újra elindíthatjuk a programot. 

Programunk használatával hatékony munkát kívánunk! 
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