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Instalarea este demarată prin lansarea fișierului de instalare (MoldSign_Last.exe). 

După aceea, începe instalarea programului software. 

 

Wizard-ul pregătește toți pașii necesari pentru instalarea aplicației.  

 

În al doilea ecran, vi se permite să schimbați limba instalării. Aceasta va fi și limba ce va fi 

utilizată în aplicație după instalare.  
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După selectarea limbii este demarat procesul de instalare. Apăsați pe butonul Pasul următor 

(Next).  

 

Puteți alege locația pentru instalarea pachetului. Această decizie poate depinde de cantitatea 

de spațiu liber disponibil pe hard disk-uri. Totuși, recomandăm să nu schimbați directorul 

Destinație („Destination”), ci să mergeți mai departe apăsând butonul Pasul următor (Next). 
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Recomandăm să nu schimbați nimic din setări, iar apoi să apăsați pe butonul Pasul următor 

(Next). 

Important: Pntru ca aplicația să funcționeze corespunzător, trebuie să aveți instalate driverele 

pentru dispozitivele utilizate.  

 

 

Ulterior, procesul de instalare continuă prin copierea programului software în folderul de 

instalare. Vă rugam să așteptați finalizarea acestei operațiuni. 
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Acest ecran arată că instalarea s-a finalizat cu succes și că puteți utiliza acum programul 

software. 

După finalizarea instalării vi se va cere să reporniți stația de lucru (restart). Reporniți stația. 

 

La pornirea stației de lucru, în mod automat se va lansa și aplicația MoldSign Server. Acest 

lucru poate fi observat prin apariția iconiței roșii MoldSign jos pe bara de lucru în zona „tray” 

(dreapta lângă ceas). 
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Dacă aplicația dată nu a fost lansată automat sau a fost oprită din careva motive, o puteți lansa 

manual accesând Start->All Programs->MoldSign Desktop Suite->MoldSign Server. 


