Na płycie instalacyjnej pakietu Album Xpress w wersji 4.0 znajdują się następujące składniki:
• Dwie wersje instalacyjne programu Album Xpress PRO 4.0 – dla systemów Windows oraz Mac.
• Dwa pakiety szablonów WW-Template-Vol_001 oraz WW-Template-Vol_002 dla systemów
Windows lub Mac. Każdy pakiet zawiera około 800 szablonów.
• Pakiet dodatkowych materiałów dekoracyjnych WW-Decor-Vol_001. Pakiet zawiera 400
dodatkowych elementów dekoracyjnych takich jak maski, ramki, tła oraz CilpArty.
• Pakiet dokumentacji w języku angielskim: instrukcja obsługi (plik PDF) oraz filmy szkoleniowe.

Uwaga
Polska dokumentacja jest dostępna na oddzielnej płycie lub do pobrania ze strony
dgflick.pl.

Opis instalacji programu dla systemu Windows
W pudełku z oprogramowaniem oprócz płyty DVD znajduje się klucz sprzętowy, który należy
podłączyć do portu USB. System po podłączeniu automatycznie go wykrywa i instaluje dla
niego sterownik. Bez podłączonego klucza program po zainstalowaniu uruchomi się w wersji
DEMO.
Aby zainstalować oprogramowanie wkładamy płytę do napędu. Ponieważ oprogramowanie nie
instaluje się automatycznie – należy kreatora uruchomić ręcznie.
Kolejność jest następująca:
• Dwuklikamy na Mój komputer,
• następnie ikonę napędu, w którym jest płyta.
• Wybieramy katalog Software > Windows > AlbumXpressPROi-4.0-windows-installer.
• Pojawia się okienko Setup, klikamy przycisk Dalej.
• W następnym okienku zaznaczamy kropką - Akceptuję umowę i ponownie Dalej.
• W kolejnym okienku program proponuje domyślną lokalizację instalacji C:\AlbumXpressPROi-4.0. Jeżeli nie zmieniamy to Dalej – program instaluje się.
• Po zakończeniu instalacji pojawia się ostatnie okienko gdzie klikamy Zakończ.

Opis instalacji szablonów dla systemu Windows
Po zainstalowaniu oprogramowania można zainstalować dodatkowe szablony.
Wkładamy płytę do napędu. Ponieważ oprogramowanie nie instaluje się automatycznie – należy
kreatora uruchomić ręcznie.
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Kolejność jest następująca:
• Dwuklikamy na Mój komputer, następnie ikonę napędu, w którym jest płyta.
• Wybieramy katalog Template > WW-Template-Vol_001 > WIN > DgFlickInstaller.
• Pojawia się okienko WW-Template-Vol_001, gdzie przyciskiem z trzema kropkami wskazujemy katalog (AlbumXpressPROi-4.0) gdzie zainstalowany jest program i klikamy OK.
• Czekamy dłuższą chwilę aż wybór ścieżki pojawi się w okienku, po czym klikamy zaktywowany przycisk Install.
• Po zakończeniu instalacji pojawi się komunikat Installation completed successfully – OK.
Tak samo postępujemy z drugim pakietem szablonów w katalogu Template > WW-Template-Vol_002 > …

Rejestracja oprogramowania
Aby móc korzystać z pełnej wersji oprogramowania program wymaga jednorazowej aktywacji
oprogramowania przez internet. Aktywacja odbywa się automatycznie podczas procesu rejestracji. Poniżej zostanie opisana procedura wykonania rejestracji.
Po zainstalowaniu oprogramowania i dodatkowych szablonów, przy pierwszym uruchomieniu
programu pojawia się okno – Language Options – Wersja językowa – wybieramy z boku Polish – Polski i OK. Następnie pojawia się okno Rejestracja.
W tym oknie należy wpisać brakujące dane zwracając szczególną uwagę na pola obowiązkowe - zaznaczone czerwoną gwiazdką. Na adres e-mail podany w procesie rejestracji zostanie
wysłany mail z informacją o założeniu konta i z hasłem do niego. Dane te przydatne będą przy
logowaniu się na stronie http://www.dgflick.com/Galleria, skąd można ściągnąć dodatkowe
szablony.

Ważne
Dane do rejestracji należy wpisać bez polskich znaków, natomiast kod pocztowy bez
myślnika jako ciąg cyfr. np. 51617. Jeżeli wszystkie dane zostały podane poprawnie
pojawi się komunikat: „Oprogramowanie zostało pomyślnie zarejestrowane”. W przypadku gdy wystąpią jakieś problemy z komunikacją z serwerem, rejestracja może się
nie udać. Należy wtedy spróbować ponownie.
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