
 

Wersja 1.0  Strona 1 z 4 

 
Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków 

Aplikacyjnych – Edytor. 
 
 
Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych 
– Edytor. 

Ze względu na instalowanie serwera webowego Cassini Web Server konieczne jest 
instalowanie aplikacji na komputerach o odpowiednio wysokich parametrach. Minimalne 
wymagania sprzętowe i systemowe dla Generatora Wniosków Aplikacyjnych – Edytor: 

- procesor 133 MHz, 
- 128 MB pamięci operacyjnej RAM, 
- system operacyjny 2000/XP/Vista. 
 
W celu zainstalowania Generatora Wniosków Aplikacyjnych – Edytor na komputerze 
wymagane jest posiadanie zainstalowanej biblioteki Framework 2.0. JeŜeli instalator wykryje 
jej brak, proces instalacji zostanie rozpoczęty od zainstalowania właściwego komponentu. 
 
Instalacja aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor polega na uruchomieniu 
programu instalatora. Instalator w przyjazny sposób przeprowadza uŜytkownika przez proces 
instalacji oprogramowania. 
 

 
 
 
Po uruchomieniu instalator informuje uŜytkownika, Ŝe zainstaluje na jego komputerze 
aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor. W celu rozpoczęcia instalacji 
wybierz przycisk „Dalej”. 
 
Po wybraniu opcji „Dalej” otwiera się okno programu instalacyjnego wyświetlające licencję. 
Zapoznaj się z licencją i jeŜeli akceptujesz jej warunki zaznacz pole radiowe „Akceptuję 
warunki umowy”. Następnie wybierz przycisk „Dalej”, który przeniesie Cię do następnego 
okna. 
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Instalator informuje, Ŝe zainstaluje Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor we 
wskazanym folderze. Aby kontynuować instalację w wybranym folderze wybierz „Dalej”. 
Aby zainstalować w innym folderze, wprowadź właściwą ścieŜkę przy uŜyciu przycisku 
„Przeglądaj”. Następnie wybierz przycisk „Dalej”. 
 

 
 
 
Instalator informuje, Ŝe jest juŜ gotowy do rozpoczęcia instalacji programu Generatora 
Wniosków Aplikacyjnych – Edytor na Twoim komputerze. W celu rozpoczęcia instalacji 
wybierz przycisk „Instaluj”. 
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Rozpoczyna się proces instalacji aplikacji na Twoim komputerze.  
 

 
 
Instalator informuje o pomyślnym zainstalowaniu Generatora Wniosków Aplikacyjnych – 
Edytor. Zamknij okno wybierając przycisk „Zamknij”.  
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Instalacja została zakończona. Teraz moŜesz rozpocząć pracę z Generatorem Wniosków 
Aplikacyjnych – Edytor wybierając z menu Start, Programy a następnie Generator Wniosków 
Aplikacyjnych – Edytor i jeszcze raz Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor. 
 
 
 
WaŜne: Przed rozpoczęciem instalacji nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych – 
Edytor pamiętaj o odinstalowaniu wersji której obecnie uŜywasz. 
 

 


