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Instalator wersji jednostanowiskowej KomKOD, przygotowany jest w taki sposób, aby każdy był 
wstanie zainstalować i uruchomić aplikację. Instalator zawiera .NET Framework 4.0.3 i mechanizm
MS SQL LocalDB i je instaluje w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba.

Wersja jednostanowiskowa, oznacza, że dane zbierane są w bazie danych znajdującej się na 
komputerze na której zainstalowano wersję jednostanowiskową.

Należy pamiętać,  że nie ma możliwości przeniesienia danych z wersji jednostanowiskowej do 
serwerowej. Planując pracę z aplikacją KomKOD na wielu stanowiskach (wersja serwerowa). 
Należy od razu rozpocząć pracę na wersji serwerowej. Niniejsza instrukcja nie wyjaśnia jak 
korzystać z wersji serwerowej.

Instalatory aplikacji KomKOD dostępne są pod adresem: http://dit.komlogo.pl/pobierz

 Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie 
odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

1  Wymagania systemu KomKOD - dla wersji jednostanowiskowej

System operacyjny:
• Microsoft Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym
• Windows 7,8,8.1 i 10
• Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1
• Windows Server 2012 
• i inne w pełni kompatybilne z w/w.

Wymaga się także, aby wszystkie dostępne aktualizacje było zainstalowane.

Dodatki:
◦ .NET Framework 4.0.3,
◦ Microsoft SQL Server Express LocalDB 2012 (wersja 11 LocalDB),

Aktywacja aplikacji:
• Połączenie internetowe

UWAGA: W wersji jednostanowiskowej aplikacja wykorzystuje mechanizm bazy danych 
zwany „LocalDB”, w przypadku Windows XP instalacja tego mechanizmu jest niemożliwa. 
Należy wtedy, przed uruchomieniem aplikacji, zainstalować i skonfigurować mechanizm 
Microsfot SQL Server Express 2012.

2  Przed instalacją aplikacji należy:

• wykonać archiwizację bazy danych KomKOD,
• zarchiwizować pliki  komkod.mdf i komkod_log.ldf, które zazwyczaj znajdują się w 

C:\ProgramData\Komlogo\KomKOD
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3  Instalacja 

 a) Uruchamiamy plik instalacyjny KomKODSetup.exe,

 b) Akceptujemy warunki umowy licencyjnej,
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 c) Wybieramy miejsce w którym aplikacja zostanie zainstalowana,

 d) Wybieramy lokalizację skrótów a menu aplikacji,
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 e) Decydujemy czy instalator ma stworzyć skrót do aplikacji na pulpicie, oraz (w 
przypadku gdy uaktualniamy aplikację) decydujemy czy baza danych ma zostać 
wyczyszczona. Zaznaczenie opcji „Wyczyść bazę danych” spowoduje usunięcie 
wszystkich zgromadzonych danych,

 f) Instalacja niezbędnych komponentów,
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 g) Kończymy proces instalacji i uruchamiamy aplikację,
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 h) Przechodzimy do procesu aktywacji aplikacji.

4  Aktywacja aplikacji

 a) Odpowiadamy „Tak” na pytanie „Czy chcesz przejść teraz do kreatora aktywacji?”,
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 b) Na ekranie powitalnym naciskamy przycisk „Dalej”,

 c) Wpisujemy kod seryjny produktu i naciskamy przycisk „Dalej”
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 d) Wybieramy aktywację automatyczną, która wymaga nawiązanego połączenia 
internetowego,

 e) Po wyborze sposobu aktywacji naciskamy  „Dalej”,
 f) Aplikacja nawiązuje połączenie z serwerem aktywacji i po pozytywnej weryfikacji 

wyświetla stosowny komunikat,
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 g) Po pozytywnej weryfikacji naciskamy przycisk „Dalej”, 
 h) Po zapoznaniu się z komunikatem reklamowym naciskamy ponownie „Dalej”,
 i) Ostatnim ekranem dziękujemy Państwu za wybór naszego produktu, należy wtedy 

nacisnąć „Zakończ”,
 j) Aplikacja się uruchamia i rozpoczyna się proces pierwszej konfiguracji aplikacji 

KomKOD.

5  Pierwsze uruchomienie aplikacji i konfiguracja.

 a) Przy pierwszym uruchomieniu należy także uzupełnić dane użytkownika, „rodzaj konta”
wybrać jako „Użytkownik jednostanowiskowy”. Bardzo ważnym elementem 
konfiguracji użytkownika jest wpisanie numerów certyfikatów KORP i/lub KOZE. 
Tylko osoba przeszkolona z narzędzia ma prawo korzystać z aplikacji KomKOD. W 
przypadku nie wpisania numeru certyfikatów, nie będzie możliwości dodawania badań 
w aplikacji.  Wpisanie błędnego numeru lub numeru innej osoby, może spowodować 
zablokowanie działania aplikacji.
Po wypełnieniu danych naciskamy „Utwórz”,
Prosimy o zapamiętanie hasła. Odzyskanie hasła jest niemożliwe. Ustawienie nowego 
hasła lub loginu przez firmę Komlogo to usługa odpłatna i wymaga dostępu do bazy 
danych.
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 b) Następnym krokiem jest zalogowanie się do aplikacji wykorzystując utworzonego w 
poprzednim kroku użytkownika,

 c) Po podaniu prawidłowej nazwy użytkownika i hasła pojawi nam się ekran startowy 
aplikacji,

 d) Życzymy Państwu przyjemnej pracy z aplikacją KomKOD.
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