OCAD 11 Rychlý start
Instalace OCAD 11

OCAD 11 požaduje Windows XP, Vista, 7
nebo 8.
1. Vložte do počítače CD s programem
OCAD 11. Po chvíli se spustí průvodce
instalací. Pokud se žádný průvodce neobjeví,
otevřete Průzkumníka a dvojitým kliknutím
na Ocad_11_[Edition]_Setup.exe spusťte
instalaci z adresáře CD.
2. Instalací programu OCAD 11 vás provede
průvodce.
3. Licenční jméno, číslo a kontrolní součet
jsou uvedeny na zadní straně obalu CD.
4. Po instalaci vyjměte CD z počítače a uchovejte na bezpečném místě.

Fig. 1: Setup

Aktivace OCAD 11

Předtím než spustíte OCAD 11, je třeba program aktivovat. OCAD 11 smí být aktivován
pouze dvakrát! Více informací lze nalézt ve
Smluvních podmínkách.
Uživatel (myšleno 1 osoba), který si zakoupil
licenci, je oprávněn nainstalovat a používat
software s touto licencí na druhém počítači
jen tehdy, pokud je tento druhý počítač
používán výhradně tímto uživatelem (osobou) (Více informací lze nalézt ve Smluvních
podmínkách). Za uživatele se nepovažuje
firma, společnost, škola, organizace nebo
jiná skupina více osob.

Fig. 2: Výběr jazyka

Pokud spouštíte program poprvé, průvodce
aktivací se automaticky otevře a provede
Vás aktivací. OCAD 11 lze aktivovat buď
automatizovaně po internetu (doporučeno)
nebo přes www stránku.
Výuková videa jak aktivovat OCAD 11:
1. ‘automatizovaná aktivace po internetu‘:
www.ocad.com/howtos/online_activation_ocad_11.htm

2. ‘aktivace přes www stánku‘:
www.ocad.com/howtos/website_activation_ocad_11.htm

Fig. 3: Průvodce instalací

Pokud máte s aktivací problémy, prosím
kontaktujte nás.
Kontaktní adresa: support@ocad.com
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OCAD 11 Rychlý start
Začínáme s programem OCAD 11
Stručný úvod do práce s programem
OCAD 11 «Začínáme s programem OCAD
11» naleznete v položce menu Nápověda.

Výuková videa OCAD 11
Odkaz na výuková videa pro práci s programem OCAD 11 naleznete v položce
menu Nápověda nebo na www.ocad.com/
en/support/learn-video
Pro přehrání videí je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player.

Fig. 4: Výuková videa

Nápověda OCAD 11
Podrobný popis všech funkcí naleznete v
položce menu Nápověda, a to v položce
Obsah, Menu nebo Nástrojová lišta ( jen
anglicky).

Ukázkové mapy OCAD 11
Ukázkové mapy najdete v v položce
menu Soubor. Příkazem Otevřít ukázkovou
mapu... otevřete mapy, které Vám ukážou
další možnosti programu OCAD 11.

Fig. 5: Nápověda

OCAD 11 update

Odkaz na nejnovějši verze programu OCAD
11 naleznete v položce menu Nápověda
nebo na www.ocad.com/en/downloads.
Servisní update opravuje chyby programu
a implementuje některé nové funkce. Servisní update programu OCAD 11 je zdarma.

Fig. 6: Servisní update
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