Tituly AIDEM Angličtina pro nejmenší, Němčina pro nejmenší
(pokyny a tipy k instalaci a provozu)

Minimální požadavky na hardware (v závorce jsou uvedeny doporučené hodnoty): procesor Pentium 500 MHz, 32 MB paměti RAM (64 MB RAM), grafická karta s rozlišením 800x600 s MINIMÁLNÍ HLOUKOU BAREV 16-bitů (min. 65535 barev - High Color), zvuková karta, CD-ROM mechanika 4x (32x), myš, WINDOWS 98/ME/2000/XP.

Instalace ve Windows
Po prvním vložení CD ROMu do mechaniky (pokud máte povolený automatický start) se zobrazí instalační nabídka, včetně možnosti spustit program přímo z CD ROMu.
Pozor! Pokud jste již program na počítači instalovali a chcete instalovat znovu (bez předchozí deinstalace) nebo se z jakéhokoliv jiného důvodu při vložení CD ROMu do mechaniky nezobrazí instalační nabídka, je nutno ručně spustit program SETUP, který naleznete v hlavním (kořenovém) adresáři CD ROMu.

DirectX – upozornění
Po ukončení instalace (s výjimkou instalace na server) se zobrazí nabídka instalace rozhraní DirectX. Program ke své funkci vyžaduje verzi DirectX 8.0 nebo novější. Tato nebo vyšší verze DirectX je standardní součástí Windows 2000 a XP. Uživatelé Windows 98 by měli instalaci spustit, pokud si nejsou jisti, že v počítači tuto nebo vyšší verzi již mají nainstalovánu.

1. Minimální instalace (pro spouštění z CD ROMu)
Tento typ instalace zvolte, pokud budete celý program spouštět pouze z CD ROM disku. Na počítač se instalují pouze nezbytné soubory. Vlastní aplikace běží přímo z CD ROM disku, který musí být po celou dobu v mechanice. Pokud se v budoucnu změní písmeno označující CD ROM mechaniku (např. E: na F:), je třeba program reinstalovat.

2. Plná instalace na disk (doporučená instalace)
Při tomto typu instalace jsou všechny potřebné soubory (včetně zvuků) nainstalovány na disk vašeho počítače, není tedy třeba při provozu přítomnost CD ROMu v mechanice.


Důležité informace pro správce školských sítí. Prosím opravdu  si to přečtěte, tyto informace Vám mohou ušetřit spoustu času!

Upozornění: Pozor, tyto tituly jsou vydány společností AIDEM MEDIA. Terasoft prováděl pouze jejich lokalizaci a vytvářel instalační program. Tyto tituly se tedy chovají odlišně od titulů Terasoft. V každém případě je třeba jejich instalaci provést pomocí NETSETUP, na rozdíl od programů Terasoft NETSETUP kopíruje na stanici i některé soubory.

3. Instalace na síťový server
Při tomto typu instalace se na server do sdíleného adresáře nainstalují všechny potřebné soubory tak, aby bylo možno program používat na síťových stanicích. 
Instalaci je lépe provádět ze stanice nebo učitelského počítače než přímo na serveru (pro učebny INDOŠ je toto zcela nezbytné, na učebnách typu A můžete instalovat z učitelského počítače, který slouží i jako server).
Nejprve se ujistěte, že na stanici, ze které instalujete máte namapovaný síťový disk, kam chcete instalovat.  
Poznámka: Na učebnách IKI (INDOŠ) je mapován adresář APLIKACE na disku D: serveru většinou jako K: na stanici. V učebnách (typ A), kde učitelský počítač slouží zároveň jako server, instalujte do D:\APLIKACE. 
Po vložení CD ROMu do mechaniky se zobrazí instalační menu. Pokud ne, je nutno ručně spustit program SETUP, který naleznete v hlavním (kořenovém) adresáři CD ROMu. Vyberte si volbu "Instalace na síťový server". Dále si vyberte adresář, kam chcete program instalovat (standardně K:\TERASOFT\JMENO APLIKACE). U škol s učebnami IKI (INDOŠ) většinou není třeba toto nastavení měnit. U tohoto titulu postačuje, pokud mají všichni uživatelé v tomto adresáři právo čtení. 

Instalace na síťové stanice
Po dokončení instalace produktu je třeba program nainstalovat na všechny stanice, kde si ho přejete používat (včetně té, ze které jste spouštěli síťovou instalaci na server!). 
Nejprve se ujistěte, že na všech těchto stanicích máte namapovaný sdílený adresář serveru, kde je aplikace nainstalována. Tento sdílený adresář musí být na logickém disku, který je namapován s určitým písmenem, např. K: Není možné použít UNC cestu (tj. např. \\Server1\DISK\Angličtina). 
Na každé této stanici se přihlaste jako správce (pokud používáte Windows 2000 nebo XP). Z adresáře, kam jste produkt nainstalovali, spusťte soubor NETSETUP. 

V průběhu instalace si můžete zvolit zda chcete instalovat normální (herní verzi) nebo speciální školní verzi.  Školní verze se odlišuje tím, že po kliknutí na dolní (větší) zásuvku v úvodním menu se odemknou všechny úrovně programu.  I v této verzi ale může uživatel zvolit jakoukoliv jinou zásuvku a hrát od začátku – postupně odemykat jednotlivé úrovně. Z technického hlediska se školní verze liší pouze použitím parametru OPEN při jejím spuštění ("START.EXE OPEN"). S pomocí parametru OPEN lze povolit spodní zásuvku zpřístupňující všechny úrovně i u ostatních typů instalací.

NETSETUP nainstaluje na stanici potřebné soubory a vytvoří spouštěcí ikonu (na Windows 2000/XP vždy pro všechny uživatele - AllUsers, není třeba pro každého instalovat zvlášť). 

Důležité upozornění: Pokud v budoucnu změníte písmeno označující namapovaný síťový disk (např. K: na H: ) nebo název přejmenujete adresář s programem na síťovém serveru, je třeba program reinstalovat na všech stanicích pomocí NETSETUP nebo (rychlejší) ručně editovat poslední řádek souboru bloomoo.ini na  každé síťové stanici (v adresáři programu). Tento řádek vypadá např. takto: "ROOTPATH=H:\TEST\Anglictina\" .


Technická podpora
V případě problémů je vhodné si prohlédnout sekci technické podpory na našem webovém serveru http://www.terasoft.cz (je zde i speciální sekce pro školy s IKI). Zde naleznete i případné aktualizace.
V případě potřeby je možno také kontaktovat technickou podporu telefonicky v pracovní dny v době 10:00 - 17:00 hod. na číslech 311 51 33 16 nebo 311 51 65 53 nebo zaslat e-mail na support@terasoft.cz.


