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SDTMeta - A telepítés menete 
 
 
A letöltött tömörített fájl kibontása után az SDTMeta_v020401_setup.exe fájlt kell 
elindítani. A telepítő először ideiglenes fájlokat másol, majd megjeleníti az üdvözlő 
képernyőt: 
 

 
1. ábra: Üdvözlő képernyő 
 
Figyelmeztet, hogy a program telepítése közben nem szabad más programot futtatni, 
mert olyan megosztott fájlokat is frissíthet, amelyeket más alkalmazások használnak. 
A telepítőből való kilépéshez az Exit setup gomb használható, az OK gomb hatására 
a telepítési folyamat indító képernyő jelenik meg. 
 
 

 
2. ábra: Telepítési folyamat indító képernyő 
 
Kiválasztható a telepítés cél mappája, amely általában a C:\Program Files\Smeta, a 
Change Directory gomb segítségével. 
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A telepítőből való kilépéshez az Exit setup gomb használható, a bal felso sarokban 
lévo Begin gomb a programcsoport kiválasztó ablakot jeleníti meg. 
 

 
3. ábra: Programcsoport kiválasztó ablak 
 
Megadható az a programcsoport (a Start menüben a megfelelo hely), amelybe a 
telepítő a program indító parancsikont elhelyezi. 
A telepítőből való kilépéshez a Cancel gomb használható, a Continue gomb hatására 
a telepítés folyamatjelzője jelenik meg. 
 
 

 
4. ábra: Telepítés folyamatjelző 
 
A fájlok másolásának előrehaladását egy folyamatjelző mutatja. 
A folyamat közben hibaüzenet ablakok jelenhetnek meg. 
A folyamat végét a telepítés befejezése ablak jelzi. 
 
A telepítést csak akkor szabad elvégezni, ha nem fut semmilyen program a 
háttérben. Azonban maga az operációs rendszer is futtathat olyan 
rendszerösszetevőket, amelyeket a telepítő frissítene. Ilyenkor hibaüzenet jelzi, hogy 
melyik fájl másolása vagy regisztrációja nem lehetséges. 
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Például megjelenhet az alábbi ablak: 
An error occured while registering the file 'C:\WINDOWS\System32\msado25.tlb' 
Leállítás  Ismét  Kihagyás 
Azaz hiba történt a fájl regisztrálása közben. 
A telepítés folytatásához válasszuk a Kihagyás gombot. 
 
A sikeres telepítés végén a Setup was completed successfully felirat jelenik meg. 
 

 
5. ábra: A sikeres telepítést jelző ablak 
 
Az OK gomb megnyomásakor a telepítés véget ér. 
 
 
 
Futtatás 
A program futtatása a Start menü - Programok - SDTMeta alól lehetséges. 
Kezdeti belépés: user/user, admin/admin. 
 
 
Eltávolítás 
A programot eltávolítani a Vezérlőpult - Programok telepítése és eltávolítása 
ablakban lehetséges, kiválasztva a programot, majd az Eltávolítás gombot 
megnyomva az alkalmazás eltávolító segítségével lehet elvégezni. 


