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Inštalácia programu Konvertor CPPPaP Snina 

1.KROK - Spustite inštaláciu programu "KonvertorCPPPaP_Snina" (1.) 

 
 

2.KROK - Po spustení okna upozornenie zabezpečenia kliknite na políčko "Spustiť" (2.) 

 
 

3.KROK - Ak súhlasíte s užívateľskou licenčnou zmluvou, kliknite prosím na políčko "Accept" (3.). Ak nesúhlasíte s ličenčimi 

podmienkami a chcete ukončiť inštaláciu kliknite na políčko "Decline". 

 



Technická podpora:  ENTER SK, s.r.o., Hviezdoslavova 1407/1, 066 01 Humenné, 0948 518 720, entersk@entersk.eu 

 

4.KROK - Pokračujte inštaláciou kliknutím na políčko "Install" (4.), pokiaľ chcete zvoliť vlastný cieľový priečinok kam chcete 

inštalovať program kliknite na políčko "Browse" a vyberte vlastnú cestu pre inštaláciu programu.  

 
 

5.KROK - Počas inštalácie Vás program automaticky vyzve k inštalácií následných zásuvných modulov: 

 

• Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

 

• Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable 

 

• Microsoft ReportViewer 2010 Redistributable 

 

Pre správne dokončenie inštalácie zásuvných modulov musíte byť pripojený na internet, v opačnom prípade nebude 

možné inštaláciu modulov dokončiť a program nebude fungovať správne ! 
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5.KROK - Inštalácia zásuvného modulu Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 je nutná hlavne pre operačné systémy Windows 

XP a nižšie. Počas inštalácie musíte byť pripojený na internet, kroky inštalácie sú nasledovné: 

(5.a) klikni na možnosť "I have read and ACCEPT the terms of the License Agreement/Prečítal som a prijímam podmienky 

licenčnej zmluvy" a pokračuj kliknutím na políčko "Install/Inštalovať" (5.b) po nainštalovaní sa zobrazí okno s oznamom 

"Microsoft .NET Framework 3.5 has been installed successfully / Microsoft .NET Framework 3.5 bol úspešne 

nainštalovaný" klikni na políčko "Exit/Koniec" (5.c). 

 

 
 

Operačné systémy Windows Vista/7 a vyššie vo väčšine prípadov obsahujú zásuvný modul Microsoft .NET Framework 3.5 

SP1, preto Vám inštalácia tohto modulu zahlási nasledujúci oznam, ktorý stačí potvrdiť kliknutím na políčko "OK" (5.d) aby 

sme mohli prejsť na inštaláciu ďalších modulov: Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable a Microsoft ReportViewer 

2010 Redistributable. 
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6.KROK - Inštalácia zásuvného modulu Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable. Počas inštalácie musíte byť 

pripojený na internet, kroky inštalácie sú nasledovné: (6.a) klikni na možnosť "I have read and accept the license 

terms/Prečítal som a prijímam licenčne podmienky" a pokračuj kliknutím na políčko "Install/Inštalovať" (6.b) po 

nainštalovaní sa zobrazí okno s oznamom "Installation Is Complete/Inštalácia je dokončená" klikni na políčko 

"Finish/Koniec" (6.c), aby sme mohli prejsť na inštaláciu posledného modulu: Microsoft ReportViewer 2010 

Redistributable. 

 
 

7.KROK - Inštalácia zásuvného modulu Microsoft ReportViewer 2010 Redistributable. Počas inštalácie musíte byť 

pripojený na internet, kroky inštalácie sú nasledovné: (7.a) klikni na možnosť "I have read and accept the license 

terms/Prečítal som a prijímam licenčne podmienky" a pokračuj kliknutím na políčko "Install/Inštalovať" (7.b) po 

nainštalovaní sa zobrazí okno s oznamom "Installation Is Complete/Inštalácia je dokončená" klikni na políčko 

"Finish/Koniec" (7.c).  

 
 

Po ukončení inštalácie všetkých zásuvných modulov "Microsoft .NET Framework 3.5 SP1, Microsoft Visual C++ 2010 x86 

Redistributable a Microsoft ReportViewer 2010 Redistributable" pridá inštalátor na pracovnej ploche spúšťaciu ikonu 

programu "Konvertor CPPPaP" 

 

 

 


