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1. Зайдіть на сайт  http://freesoft.compdim.com.ua

2. У головному меню виберіть “Простий облік” - “Завантажити”.

3. У вікні, яке відкриється, натисніть кнопку “Завантажити інсталятор (.EXE)”. Ви 
завантажите інсталяційний пакет (dlposetup.exe), який допоможе легко встановити 
програму на Ваш комп'ютер.

Якщо комп’ютер запитуватиме підтвердження завантаження файла - підтвердіть.

http://freesoft.compdim.com.ua/dlpo


4. Після того, як інсталяційний пакет завантажиться, відкрийте Вашу папку завантажень,
клацніть лівою клавішею миші на завантаженому файлі dlposetup.exe і натисніть 
“Открыть“

5.У разі, якщо Ваша антивірусна програма запитуватиме підтвердження, натисніть 
“Выполнить”.



6. Натисніть “Далі” щоб продовжити

7. Прочитайте Ліцензійну угоду, оберіть “Я приймаю умови угоди”, і натисніть “Далі”



8. Виберіть шлях встановлення. За умовчуванням програма встановлюється на диску С:
в папку  C:\Program Files\dlpo. Натисніть “Далі”,  щоб продовжити,  або огляд, якщо
бажаєте вибрати іншу папку.
Увага! З метою коректної роботи програми не рекомендується встановлювати її
в  папку  з  назвою  кириличними  літерами.  Найкраще  -  лишити  папку  за
замовчуванням.



9.  Для створення ярлика у папці меню “Пуск” натисніть  “Далі”. Якщо Ви бажаєте обрати
іншу папку натисніть “Огляд” і виберіть папку в якій ви бажаєте встановити ярлик:

10.   Також Ви можете створити ярлики на робочому столі, для цього відмітьте галочкою 
“Створити ярлики на робочому столі” і натисніть “Далі”



11.  Перед  початком  безпосереднього  встановлення  програми  Ви  можете  перевірити
налаштування встановлення.  Для підтвердження натисніть  “Встановити”.  Якщо Ви
бажаєте змінити шляхи, вибрати іншу папку для встановлення або відмовитись від
встановлення  ярлика  на  робочому столі  натисніть  “Назад”  і  змініть  налаштування
встановлення.

12. Зачекайте кілька секунд



13. Встановлення закінчено, натисніть “Готово”

14. Вітаємо, встановлення АРМ “Простий облік” завершено!



Якщо Ви користуєтеся Windows 8, при спробі запустити
програму  може  з’явитися  повідомлення  про  помилку.  У
такому  разі,  щоб  коректно  запустити  програму,  Вам
доведеться запустити її з правами адміністратора.

Для  цього  клацніть  правою  клавішею  мишки  по  ярлику
програми,  і  в  меню,  яке  з’явиться,  клацніть  по  пункту
“Запустити з правами адміністратора”.

 

Для того, щоб не повторювати описану процедуру щоразу при запуску програми, Ви можете
зробити це налаштування постійним:

1)  Клацніть  правою  клавішею  мишки  по
ярлику  програми,  і  в  меню,  яке  з’явиться,
клацніть по пункту “Властивості”:

2)  У  вікні,  яке  розкриється  після  цього,
відкрийте  вкладку  "Сумісність",  в  ній
поставте  позначку  "Запустити  програму  в
режимі  адміністратора",  після  чого
натисніть "ОК".


