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Zaczynamy
Instalacja
Po włożeniu płyty do napędu CD automatycznie pojawi się menu instalacyjne. Aby zainstalować
program należy wybrać punkt „instalacja programu”. W przypadku komputerów, w których
automatyczne uruchamianie płyt cd zostało wyłączone należy uruchomić setup.exe z katalogu inst na
płycie cd.
Instalacja przebiega w pełni automatycznie, należy naciskać przycisk [DALEJ]. W pewnym momencie
program instalacyjny zadaje pytanie: [THE BORLAND DATABASE ENGINE WILL BE...] – należy wybrać
[OK.]
Po uruchomieniu programu widoczny jest ekran powitalny wraz z możliwością wyboru bazy danych, na
której użytkownik chce pracować.

System Windows Vista
Użytkownicy tego systemu mogą spotkać się z sytuacją, iż zamiast powyższego ekranu zobaczą
poniższy z informacją o wykonaniu upgrade.

W tym przypadku należy NIE wykonywać upgrade, lecz wyłączyć program, wejść do katalogu gdzie
zainstalowany jest program (domyślnie c:\program files\izissoft\profit), kliknąć prawym klawiszem
myszy na aplikacji profit, wybrać właściwości->zgodność i zaznaczyć opcję uruchamiaj jako
administrator.

Konfiguracja
Konfiguracja programu
Po naciśnięciu rozpocznij pracę przy pierwszym uruchomieniu automatycznie pojawi się kreator
pierwszego uruchomienia.

W procesie tym na który składa się kilka ekranów użytkownik wypełnia wszystkie informacje
konfiguracyjne, niezbędne do działania programu.

Wygląd podstawowy programu

Uruchamianie programu
Po instalacji program można uruchomić klikając ikonę [PROFIT IZIS SOFT] na pulpicie lub z menu
[START->PROGRAMY->PROFIT->profit]. Po pierwszym uruchomieniu należy skonfigurować program
zgodnie z potrzebami Państwa firmy.

Konfiguracja programu ręczna (bez użycia kreatora)
Dane firmy
Po uruchomieniu program wygląda jak na rysunku. W celu skonfigurowania programu należy kliknąć
na zakładce [KONFIGURACJA]. Tam należy wybrać zakładkę [DANE FIRMY] i wypełnić pola, które
będą pokazywane na fakturach. Istotnym polem jest pole <Jestem płatnikiem VAT>. Jeżeli zostanie
zaznaczone – program będzie umożliwiał wystawianie faktur, paragonów i korekt, w przeciwnym
wypadku dostępne będą nie vat’owskie rachunki i paragony.
Słowniki
W zakładce [STAWKI VAT] są już zdefiniowane typowe stawki VAT. Jeżeli jest potrzeba dołożenia
nowej stawki należy to zrobić tutaj.
W zakładce [JEDNOSTKI] są już zdefiniowane typowe jednostki. Jeżeli jest potrzeba dołożenia nowej
jednostki należy to zrobić tutaj (przykładowo godzina, kilometr etc.)
W zakładce [NALICZANIE VAT] definiujemy sposób naliczania VAT. Należy zauważyć, że ma to
znaczenie tylko w przypadku zmiany podatku VAT (jeżeli w towarze zmienimy stawkę VAT np. z 7 na
22% to jeżeli w tej zakładce ustawimy „od brutto”, cena brutto nie zmieni się, zostanie obliczona
nowa cena netto. W odwrotnym przypadku zostanie zmieniona ceno brutto. W pozostałych
przypadkach cena zależna zmienia się automatycznie, co oznacza, że zmieniając cenę netto,
automatycznie zostaje wyliczona cena brutto i odwrotnie.

W zakładce [GRUPY TOWAROWE] definiuje się grupy towarów wg asortymentu, np. komputery,
monitory, etc). Wg. Przynależność do grup można wykorzystać w późniejszym procesie generowania
strony internetowej (automatycznie utworzą się dla poszczególnych grup osobne zakładki w sklepie)
W zakładce [FORMY PŁATNOŚCI] można zdefiniować nowe terminy płatności, rubryka ilość dni określa
o ile dni przesunięty będzie termin płatności od terminu wystawienia faktury (0 oznacza, że termin
płatności będzie równy terminowi wystawienia faktury)
W zakładce [ŚRODKI TRANSPORTU] są już zdefiniowane typowe środki transportu. Jeżeli jest
potrzeba dołożenia nowego elementu należy to zrobić tutaj.
Numeracja i inne
W zakładce [INNE] można określić od którego numeru program ma rozpocząć numerowanie faktur
(rachunków), korekt i paragonów (domyślnie 1), czy do numeru faktury ma być dopisywany miesiąc,
rok i ewentualnie jakiś opis. Tutaj określamy także liczbę egzemplarzy faktury jaka będzie się
drukować po wystawieniu faktury. Jeżeli firma wystawiała już jakieś dokumenty w danym roku,
wpisujemy następny numer z jakim powinien być wystawiony dokument. Tutaj należy także
zdefiniować ile kopii dokumentów ma być drukowane oraz czy na dokumencie ma być umieszczany
napis oryginał/kopia. Tekst uwagi jest umieszczany jako dopisek do faktury.

Konta

W programie musi być zdefiniowane przynajmniej jedno konto do wpłat. Po instalacji mamy
do dyspozycji konto podstawowe. Przykładowo, wystawiając fakturę i przyjmując gotówkę,
przyjmujemy dokument KP na konto podstawowe firmy, a jeżeli faktura została zapłacona
przelewem, przyjmujemy wpłatę na konto drugie. Dzięki temu stan kasy podstawowej jest
aktualny.
Dodawanie logo dla faktur
Aby na fakturach było wyświetlane logo, wkatalogu gdzie został zainstalowany program(domyślnie
program jest instalowany na c:\program files\izissoft\profit) musi być plik logo.bmp (rozmiar na
fakturze to wys: 50, szer: 210 pikseli).

Obsługa programu - wywoływanie poleceń
W zakładkach [MAGAZYN],[SPRZEDAŻ] i [KONTRAHENCI] wywołanie akcji programu można zrobić na
trzy sposoby. Przykładowo aby dodać towar należy kliknąć przycisk [DODAJ] lub kliknąć prawy
przycisk myszy i stamtąd wybrać polecenie lub skorzystać ze skrótu klawiszowego (w tym przypadku
CTRL+N).
Efekt wszystkich działań będzie taki sam, wybór zależy od przyzwyczajeń użytkownika.

Kontrahenci
Kontrahenci
W przypadku współpracy ze stałymi klienta, warto ich dane dodać do bazy kontrahentów. Dane te
będą bowiem automatycznie wpisywane w przypadku wystawiania faktur dla tychże klientów.
Administracji klientami dokonujemy w zakładce [KONTRAHENCI].
Aby dodać, zmodyfikować lub usunąć klienta należy kliknąć jeden z odpowiednich przycisków (dodaj,
zmień, usuń). W wyniku naciśnięcia przycisku zostaną odblokowane pola w dolnej połowie ekranu tym
samym umożliwiając wpisanie danych.

Szukanie klienta odbywa się poprzez pole wyszukiwanie (jeżeli opcja po nip’ie jest nie
włączona przeszukiwanie będzie odbywać się po symbolu). Program dokonuje wyszukiwania
po wciśnięciu każdej litery, często więc wystarczy wprowadzić kilka pierwszy znaków.

Magazyn
Magazyn

Dodawanie towaru – sposób uproszczony (bez PZ)
Dodawać towar można na dwa sposoby, albo wprost poprzez magazyn, co zostało tutaj
przedstawione, lub przez dokument PZ, o którym mowa w części poświęconej zakupom. Zarządzanie
magazynem towarów należy przejść do zakładki [MAGAZYN].

Aby dodać towar należy nacisnąć przycisk [DODAJ]. Zobaczymy formularz jak poniżej:

Ważne jest rozróżnienie nazwy towaru i symbolu. Nazwa towaru jest umieszczana na fakturze,
natomiast symbol jest używany do wyszukiwania towaru. Powinien być więc wygodny (łatwy do
zapamiętania) i musi być unikalny (jeżeli nie będzie, program wyrzuci błąd).
Pole stan minimalny pozwala nam później na raportowanie towarów, gdzie stan magazynowy jest zbyt
niski i należy złożyć zamówienie.
Na formularzu znajduje się także znacznik [USŁUGA]. Jeżeli zostanie zaznaczony, nie będzie obniżany
stan towaru w magazynie przy sprzedaży.
Poniżej można wybrać grupę produktów (jeżeli stworzyliśmy takie w zakładce konfiguracja).

Internet
W dolnej części ekranu dostępne są opcje, które są używane przy tworzeniu Państwa portalu. Pole
<nie wstawiaj do oferty> powoduje, że towar nie będzie oferowany przez internet, <nazwa pliku
zdjecia> określa nazwę pliku ze zdjęciem (plik ten musi być w katalogu gdzie zainstalowano program\
www\obrazy - domyślnie program jest instalowany na c:\program files\izissoft\profit). W polu opis
należy wpisać szczegółowe informacje o produkcie.
Usuwanie, modyfikacja towarów i usług
Zmiany i usuwanie towarów uzyskuje się poprzez kliknięcie przycisków [MODYFIKACJA] i [USUŃ].

Dostawa towaru
Jeżeli towar już istnieje w bazie, możemy przyjąć dostawę poprzez przycisk [DOSTAWA].

Pojawi się formularz na którym należy wpisać ilość przyjmowanego towaru.

Uwaga
Jeżeli dostarczony towar posiada inną cenę zakupu niż pierwotny, przy wprowadzeniu towaru w ten
sposób stracimy informację, w jakiej cenie towar został zakupiony. Jeżeli zależy nam na zachowaniu
tej informacji, należy towar dodać (przycisk dodaj, a nie dostawa) pod innym symbolem (nazwa może
pozostać ta sama).
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie towaru następuje automatycznie w miarę wpisywania słowa do pola tekstowego w
lewej dolnej części okna. Obok okienka przeszukiwania są opcje, które umożliwiają sortowanie
towarów (wszystkie, mniej niż minimum, 0 i mniej) i wg grup.

Dokument WZ
Dokument WZ wystawia się wybierając z menu [Magazyn] pozycję
[Dokument WZ]

Dokument RW (rozchód wewnętrzny)
Dokument RW wystawia się wybierając z menu [Magazyn] pozycję
[Dokument RW]

Sprzedaż
Wystawianie dokumentów sprzedaży
Nowy dokument (paragon i fakturę) wystawiamy przez
wciśnięcie przycisku nowa faktura lub nowy paragon. Efekt ten
możemy także osiągnąć poprzez prawy klawisz myszy lub
wybranie skrótu klawiszowego [CTRL]+[N] (faktura) lub
[CTRL]+D (paragon).
Aby dodać któryś z innych dokumentów należy kliknąć u góry
na sprzedaż (lub nacisnąć alt + s). Pokaże się menu, z którego
należy wybrać odpowiedni dokument. Aby wybrać dokument
WZ należy kliknąć na magazyn (lub alt+m). Jeżeli utworzymy
fakturę do paragonu, edycja tego paragonu nie będzie
możliwa, dopóki nie zostanie usunięta faktura. Faktury takie,
nie są uwzględniane w ewidencji sprzedaży.
Po wykonaniu powyższej czynności zobaczymy formularz
faktury (rys.3)wygląd dla pozostałych dokumentów będzie
bardzo podobny.
Jeżeli wystawiamy fakturę znanemu kontrahentowi i
pamiętamy jego nazwę w polu [KONTRAHENT] możemy je
wpisać – poniżej w odpowiednich rubrykach dane będą się
zmieniać, stosownie do podawanego symbolu. Jeżeli nie
pamiętamy symbolu, można kliknąć prawym klawiszem myszy,
otrzymamy możliwość skorzystania z listy kontrahentów, lub
opcji dodania nowego kontrahenta.
Jeżeli wystawiamy fakturę klientowi jednorazowemu, po prostu wpisujemy jego dane w odpowiednie
rubryki.

rys.3

Towar dodajemy w analogiczny sposób – klikając prawym przyciskiem lub naciskając [CTRL]+[N].
Pokazuje się nam okienko z listą towarów, po wyborze towaru naciskamy [OK]. (rys.4)

rys.4

Pokazuje się zapytanie o ilość, wraz z podpowiedzią ile towaru znajduje się jeszcze na magazynie. W
tym miejscu możemy także zdefiniować rabat.
Po dodaniu pozycji należy jeszcze wybrać [TERMIN PŁATNOŚCI], [ŚRODEK TRANSPORTU],
[ODEBRAŁ]. Po zatwierdzeniu [OK], program zadaje pytanie czy wydrukować fakturę, jeżeli odpowiedź
będzie [TAK], zostanie wydrukowanych tyle egzemplarzy ile jest podanych w konfiguracji programu.

Wystawianie korekt do faktur
Korekty wystawia się analogicznie jak faktury sprzedaży (dodatkowo w formularzu widoczna jest lista
towarów z faktury korygowanej) . Natomiast nie można modyfikować faktury do której wystawiono
korektę, ani jej usunąć (należy modyfikować korektę, lub ja najpierw usunąć).

Wystawianie faktury pro forma
Korekty wystawia się analogicznie jak faktury sprzedaży – z menu sprzedaż należy wybrać [FAKTURA
PRO FORMA]

Wystawianie paragonu niefiskalnego
Paragony wystawia się analogicznie jak faktury sprzedaży – z menu sprzedaży należy wybrać
[PARAGON], można też opcję tą wywołać przyciskiem w głównym widoku programu.

Wystawianie faktury do paragonu
Aby wystawić f-rę do paragonu należy wybrać właściwy paragon, a z menu sprzedaż wybrać faktura
do paragonu. Dokument wystawia się analogicznie jak fakturę sprzedaży – z tym, że pozycje towaru
są już przepisane z paragonu.

Wystawianie rachunku niewatowskiego
Rachunki nie watowskie można wystawiać, pod warunkiem, że w konfiguracji zostanie ustawione
opcja – nie jestem płatnikiem VAT. Wtedy automatycznie zamiast faktury wystawiany będzie
rachunek.

Modyfikacja i usuwanie dokumentów sprzedaży
Modyfikacji i usuwania dokumentów sprzedaży dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisków [ZMIEŃ
DOKUMENT] i [USUŃ DOKUMENT]

Faktury z odroczonym i przekroczonym terminem płatności (kolory)
Jeżeli faktura
została
wystawiona z
odroczonym
terminem
płatności, w spisie
faktur będzie
podświetlona
kolorem żółtym.
Jeżeli termin
płatności już
minął, kolor
zmieni się na
czerwony (po
przyjęciu wpłaty
dokumentem KP,
w momencie gdy
bilans faktury
będzie na zero –
faktura ponownie będzie biała.

Podgląd wydruku
Podglądu wydruku dokonuje się na zakładce [SPRZEDAŻ], po wybraniu interesującej nas faktury,
wybieramy przycisk [PODGLĄD DRUKU].

Wybór drukarki
Wyboru drukarki dokonuje się na zakładce [SPRZEDAŻ], wybieramy przycisk [USTAW DRUK].
Drukowanie
Wydruku dokonuje się na zakładce [SPRZEDAŻ], po wybraniu interesującej nas faktury, wybieramy
przycisk [DRUKUJ]. Można też wydrukować pojedynczy egzemplarz faktury z [PODGLAD WYDRUKU]

Zakupy
Wprowadzenie dokumentu zakupu (PZ)

Aby wprowadzić dokument zakupu należy nacisnąć [Zakup z faktury]. Następnie
analogicznie do procesu sprzedaży i wystawiania faktury VAT należy stworzyć dokument PZ.
Towary wprowadzone tym dokumentem, automatycznie zaktualizują stan w magazynie.
Towary, których nie chcemy wprowadzać do magazynu, można wprowadzić jak usługa
jednorazowa, w dokumencie zostanie zachowana informacja jednak nie wpłynie to na stan
magazynowy. Do dokumentu można wprowadzać tylko te towary, które zostały wcześniej
zdefiniowane w magazynie.
Zmiana, usunięcie dokumenu zakupu (PZ)

Podobnie jak w przypadku dokumentów sprzedaży, modyfikujemy je używając przycisków
[ZMIEŃ] i [USUŃ].

Zestawienia
W zakładce zestawienia dostępne są zestawienia sprzedaży za określony czas, zestawienie towaru w
magazynie (wraz z wartościami), zestawienie nie zapłaconych faktur oraz ewidencja sprzedaży

Kasa
Zakładka Kasa służy do wglądu w stan płatności/kasy przedsiębiorstwa.

[Wystaw KP] – wystawia KP, istotny jest wybór konta, na które ma być zaksięgowana wpłata
[Wystaw KW] – wystawia KP, istotny jest wybór konta, z którego ma być wyksięgowana
wypłata
Jeżeli chcemy wystawić dokument księgowy do
konkretnej faktury, należy w zakładce
[SPRZEDAŻ] lub [ZAKUPY] wybrać
odpowiednią fakturę kliknąć prawym klawiszem
myszy i wybrać wystaw KP/KW.

[Pokaż bilans] – wyświetla aktualne zadłużenie nasze, oraz naszych dłużników wobec nas.
[Pracuj w kontekście konta] – umożliwia wybór konta dla którego chcemy wprowadzać
operacje / przeglądać.
Z prawej strony jest umieszczonych szereg filtrów, które umożliwiają wyszukiwanie
interesującej użytkownika płatności.

Inne
Archiwizacja

Zakładka ta służy do wykonywania kopii bezpieczeństwa naszych danych.
[Archiwizuj] – tworzy kopię bezpieczeństwa
[DeArchiwizuj] – odtwarza wybraną kopię bezpieczeństwa – uwaga w ten sposób zamazuje
aktualny stan bazy, dlatego koniecznie należy wcześniej zrobić archiwizację!

Bazy Danych

Utwórz nową bazę

Program umożliwia tworzenie i pracę w środowisku wielu baz danych. Przykładowo, program
zainstalowany na laptopie przenoszony pomiędzy dwoma sklepami, można przełączać
pomiędzy bazy SKLEP1 i SKLEP2, które będą między sobą całkowicie niezależne.
Wybór odpowiedniej bazy następuje po uruchomieniu programu.
Koniec Roku

Powoduje wyczyszczenie sprzedaży, zakupów, kasy oraz numeracji dokumentów. Praca ze
tarą baza z zakończonego roku będzie możliwa, jeżeli przy starcie programu zostanie przez
użytkownika wybrana.

Internet
Strona internetowa

Obecnie trudno przecenić wpływ internetu na obroty firmy. Z oprogramowaniem IzisSoft
Profit możesz za darmo stworzyć prostą wizytówkę, stronę z asortymentem i modułem
zamówień lub w pełni funkcjonalny,konfigurowalny sklep internetowy.
W kolejnych zakładkach możesz skonfigurować ustawienia swojej strony internetowej.
Klikając GENERUJ STRONĘ tworzysz stronę na lokalnym twardym dysku, a wciskając
przycisk WYŚLIJ NA SERWER wysyłasz ją automatycznie na zdefiniowany serwer w
internecie. Serwer może być darmowy (w instrukcji znajdziesz informację,
jak skonfigurować serwer onet.pl, lub profesjonalny. Firma IzisSoft w cenie od 9zł
miesięcznie netto oferuje Ci miejsce na Twoją stronę w sieci oraz domenę:
twojastrona.prof24.pl
Przykładowa strona wygenerowana przez IzisSoft Profit: http://przyklad.prof24.pl/

Sklep internetowy

Sklep internetowy to zaawansowana technologia, posiadająca zaawansowany panel
administratowa, olbrzymie możliwości konfiguracji i integrację z systemami płatności
on-line.
Program IzisSoft profit umożliwia zarówno darmowe założenie takiego sklepu za pomocą
przycisku w programie, ale także późniejszy eksport danych do sklepu internetowego, dzięki
czemu nie musisz tracić czasu na pojedynczą konfigurację każdego towaru.
Jeżeli możliwości konfiguracyjne programu Cię przerastają, firma IzisSoft chętnie
pomoże Ci w profesjonalnym przygotowaniu Twojego sklepu.
Przykładowy sklep, jaki możesz mieć zupełnie za darmo: http://sklep.izissoft.pl
Tworzenie strony internetowej w programie IzisSoft Profit
Dodatkowo wprowadzono funkcjonalność generowania portalu firmowego. Teraz w "kilka kliknięć"
możesz stworzyć własną stronę, z danymi firmy oraz pełną Twoją ofertą z możliwością złożenia
zamówienia. Dodatkowo instrukcja krok po kroku tłumacząca jak legalnie i za darmo umieścić tę
stronę w internecie. W celu wygenerowania stron www przechodzimy do zakładki <INTERNET>
Pierwsza zakładka [Strona i Sklep] to możliwość jej generacji, zmiany ustawień lub wysłania na serwer
oraz możliwość darmowego założenia sklepu internetowego.

Dla strony internetowej:

Dla sklepu internetowego

Aby skonfigurować naszą stronę, należy wejść w [Kreator Krok I]

W pierwszym etapie wpisujemy informacje dotyczące np. profilu firmy, oraz wybieramy informacje
kontaktowe, które powinny się znaleźć w wizytówce firmy. Można także skorzystać z gotowych
wzorców , stworzyć własne lub zmodyfikować istniejące. Wzorzec pamięta wszystkie ustawienia jakie
wykonałeś (jeżeli je zapisałeś), dzięki czemu wystarczy raz skonfigurować generowanie strony, a
potem tylko raz dziennie (np. rano po zaktualizowaniu cen) generować witrynę.

W etapie drugim wybieramy, które pola z magazynu mają być wyświetlane w ofercie. Decydujemy się
także czy program ma wygenerować moduł zamówień przez email, czy ma pogrupować towary, czy
ma dodać opisy i zdjęcia. Wymagane jest także wpisanie adresu email (dla modułu zamówień).

W trzecim etapie wybieramy kolory stron (lub pliki tła), wielkość czcionki, tytuł strony oraz wybieramy
czy ma być generowane wszystko, czy tylko poszczególne elementy (menu, oferta, o firmie, etc.).
Po naciśnięciu przycisku [generuj] program automatycznie otworzy przeglądarkę z naszą stroną – dla
przykładu:

Program generuje strony w katalogu www w katalogu gdzie jest zainstalowany program - domyślnie
program jest instalowany na c:\program files\izissoft\profit).

UWAGA: katalog www musi istnieć przed uruchomieniem [GENERUJ].
W katalogu www musi być katalog obrazy gdzie są przechowywane dla towarów zdjęcia.
W katalogu obrazy powinien być plik logo.jpg (obrazek wyświetlany w lewym górnym rogu).
Wszystkie te warunki ( z wyjątkiem zdjęć dla towarów) są spełnione po zainstalowaniu programu.
Po wygenerowaniu witryny, należy ją umieścić w internecie, co zostało opisane w następnych
punktach.

Konfiguracja serwera ftp

Posiadając wersję internet, użytkownik może tutaj ustawić swój dowolny serwer na którym
zostanie umieszczona Twoja strona www. Może to być darmowy serwer (np. onet.pl), lub
możesz skorzystać z naszego serwera już w cenie od 9zł miesięcznie.
Potem naciskając
jeden przycisk
(generuj stronę
www), program
automatycznie będzie
wysyłał całą
zawartość strony.

Nowy vat
Program od wersji 3.03 wspiera nowe stawki wat. Jeżeli posiadasz starszą wersję programu
powinieneś pobrać wersję co najmniej 3.03. Po zaktualizowaniu programu należy wejść w zakładkę
inne, a potem vat23. Kliknięcie przycisku wykonaj automatyczną zmianę vat zamieni w magazynie
stawki z 7 na 8 i z 22 na 23. Uwaga! Dla niektórych towarów ustawa może przewidywać inne przejście
stawek, dlatego użytkownik musi sam rozpoznać, jakie stawki obowiązują na jego towar/usługi.
W nowej wersji zostały także dodane nowe stawki w ewidencji sprzedaży.

IZIS SOFT
JAGIELLOŃSKA 8
32-020 WIELICZKA

Założenie serwisu www

IZIS SOFT
Wszelkie prawa zastrzeżone

Założenie email
1. Jeżeli masz już adres e-mail możesz pominąć punkty (od 2 do 11)

2. Wpisujemy w przeglądarkę adres www.onet.pl
3. Klikamy na Poczta

4. Wybieramy Załóż konto pocztowe w onet.pl (wersję gdzie pisze friko)

5. Czytamy reklamę, wybieramy załóż

6. Wymyśl swój adres, dobrze aby kojarzył się z Twoją osobą lub firmą i naciśnij sprawdź.
Możesz otrzymać komunikat, że dany adres jest już zajęty, należy wtedy spróbować wymyślić
inny.

7. Jeżeli dany adres jest wolny, zobaczysz komunikat jak poniżej. Wpisz hasło oraz wybierz
pytanie, które pomoże Ci w przypadku gdy zapomnisz hasła. Naciśnij <DALEJ>

8. Wypełnij formularz. Po wypełnieniu naciśnij <DALEJ>

9. Przeczytaj regulamin, kliknij że zapoznałeś się z regulaminem i naciśnij <DALEJ>

10. Otrzymasz komunikat, że Twoje konto zostało założone. Zapisz swój adres e-mail (w
przykładzie przykladowafirma@op.pl). Od tej pory jest to Twój adres e-mail. Naciśnij OK.
11. Automatycznie zostaniesz przeniesiony do swojej skrzynki pocztowej, gdzie możesz odbierać i
nadawać pocztę internetową.

Założenie usługi www

12. Wpisujemy w przeglądarkę adres www.onet.pl
13. Klikamy na Republika www
14. Wybieramy załóż stronę
15. Wybieramy Załóż Republika Start
16. Wybieramy zarejestruj się

17. Wybieramy nazwę dla serwisu, po wprowadzeniu klikamy sprawdź

18. Jeżeli nazwa jest akceptowalna i wolna otrzymamy poniższy komunikat. Należy wpisać
kolorowe hasło do okienka i nacisnąć <dalej>

19. Przeczytać regulamin, zaznaczyć, że został przeczytany i wybrać dalej.

20. W tym momencie usługa www została uruchomiona. Adres internetowy dla naszego przykładu
to: http://republika.pl/przykladowafirma/ Teraz należy przenieść wygenerowane pliki na
serwer.

Przeniesienie strony użytkownika z programu profit na serwer www
Teraz wystarczy w programie profit wpisać użytkownika, hasło i adres serwera ftp, a przycisk
wyślij na serwer umieści wszystkie niezbędne pliki na serwerze www.
Dla powyższego przykładu byłoby to: ftp.republika.pl/przykladowafirma/haslo

