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 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ 

Spusťte program pomocí zástupce, který se nalézá na pracovní ploše PC:  
Zobrazí se úvodní obrazovka software TAGRA.eu: 

 

               
 

- PODROBNOSTI - informace o uživateli, pro kterého je program licencován. 
- LICENCE - informace o licenci.  

 ppoozznn:: tyto údaje se automaticky vyplní po úspěšném nahrání licence ! 
 

- SPRÁVA LICENCE:  - slouží pro načtení licence 

     - aktivace licence 
 ppoozznn:: deaktivaci použijte jen pokud jste si naprosto jistí, že již nebudete 

využívat  program TAGRA.eu na počítači ! 
 

-    – tímto provedete objednání licence a registraci produktu.  
 ppoozznn:: pro uživatele předchozí verze se jedná o bezplatný krok! 

 

-    – tlačítkem Pokračovat spustíte program. 
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NAČTENÍ LICENCE 
 

Možnosti načtení licence do programu TAGRA.eu jsou dvě: 
 
 

1. NAČTENÍ POMOCÍ ÚVODNÍ OBRAZOVKY 
 

1.1 SYSTÉM WINDOWS VISTA, 7 

Uložte soubor lic.license do svého PC.  

Spusťte program TAGRA.eu a na první obrazovce zvolte tlačítko .  
Poté zadejte cestu k souboru a načtěte jej. Po načtení zvolte tlačítko Pokračovat. 

 

1.2 SYSTÉM WINDOWS XP 

Uložte soubor lic.license do svého PC.  

Spusťte program TAGRA.eu a na první obrazovce zvolte tlačítko . 
Objeví se tabulka systému Windows.  

Zde odškrtněte možnost „Chránit počítač a data proti neoprávněným činnostem programu.“ 
Potvrďte tlačítkem OK.  

 

 

Dále zvolte tlačítko Pokračovat a vyčkejte pro zobrazení přihlašovací tabulky do programu TAGRA.eu. 

 
 
 

2. ULOŽENÍ SOUBORU S LICENCÍ DO ADRESÁŘE TAGRA.eu 
 

Uložte soubor s licencí- lic.license do adresáře, kde byl nainstalován program TAGRA.eu. Pokud jste 
cestu k instalaci neměnili, je cesta následující: C:\Program Files\TAGRA.eu\. 
Po následujícím spuštění programu TAGRA.eu již bude licence načtena do programu. 
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Po zvolení Pokračovat se Vám zobrazí přihlašovací obrazovka programu TAGRA.eu: 

 

 
1. Zadejte cestu k databázi nebo založte novou databázi 

Pokud jste již využívali program TAGRA, vyhledejte cestu k databázi pomocí tlačítka . 
Po vyhledání souboru databáze jej označte a zvolte „Otevřít“. 
 

Při prvním spuštění založte novou databázi přes tlačítko . Poté vyhledejte adresář pro 
umístění databáze a zvolte „Uložit“. 
 
Pokud se připojujete k síťové databázi, napište IP adresu či název PC do kolonky Server. 
 
 
2. Uživatel a Heslo 
 
Využíváte-li databázi předešlé generace programu TAGRA, je název Uživatele i Heslo stejné, 
jaké jste využívali v předchozí verzi programu.  
 
Jde-li o první instalaci, jsou název Uživatele i Heslo stejné: admin 

Pokračujte dále tlačítkem . 
 
 
3. Aktualizace databáze 
 

 ppoozznn:: pro uživatele předchozí verze programu TAGRA a po instalaci aktualizace 

Na této obrazovce zvolte tlačítko .  
 
 
Pokud jste zadali správný název uživatele a heslo při přihlášení, zobrazí se 
hlavní obrazovka softwaru TAGRA.eu. 


