Οδηγίες για την εγκατάσταση του εικονικού εκτυπωτή Bullzip PDF

Το WinEra ERP παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των εκτυπώσεων και των παραστατικών του
προγράμματος και μέσω του εκτυπωτή Bullzip PDF. Ο Bullzip PDF Printer είναι ένας εικονικός εκτυπωτής,
ο οποίος θα εμφανίζεται πλέον στη λίστα των εκτυπωτών σας και θα σας επιτρέπει, εφόσον τον επιλέξετε,
να μετατρέπετε γρήγορα εύκολα και χωρίς προβλήματα τα παραστατικά και τις εκτυπώσεις σας σε μορφή
.pdf (Acrobat Reader).
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί η παραπάνω δυνατότητα είναι στις παραμέτρους λειτουργίας
της εφαρμογής (Προφίλ/Παράμετροι) το πεδίο «Δημιουργία pdf με χρήση bullzip εκτυπωτή» να έχει
την τιμή «Ναι».
Στην περίπτωση που o Bullzip PDF Printer δεν είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας, την 1η φορά που
θα επιλέξετε να αποθηκεύσετε μία εκτύπωση ή ένα παραστατικό της εφαρμογής σε pdf από το εικονίδιο
θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα, προκειμένου να προχωρήσετε στην εγκατάσταση
μέσα από την εφαρμογή.

Με την επιλογή του συνδέσμου θα μεταφερθείτε αυτόματα στην ιστοσελίδα της Bullzip από όπου έχετε τη
δυνατότητα εκτέλεσης ή αποθήκευσης της δωρεάν έκδοσης του Bullzip PDF Printer. Πατώντας Εκτέλεση
θα αρχίσει η διαδικασία εγκατάστασης του εικονικού εκτυπωτή.
Εμφανίζεται το παράθυρο Επιλογή γλώσσας εγκατάστασης.

Επιλέγετε «Greek» και πατάτε «Εντάξει».
Εμφανίζεται η οθόνη αποδοχής άδειας χρήσης.

Επιλέγετε «Δέχομαι τους όρους της Άδειας Χρήσης» και πατάτε «Επόμενο» ώστε να συνεχιστεί η
εγκατάσταση.
Στην οθόνη επιλογής καταλόγου ενημερώνεστε σε ποιο φάκελο θα γίνει η εγκατάσταση του προγράμματος.

Πατάτε «Επόμενο».
Ακολουθεί η οθόνη δημιουργίας συντόμευσης όπου ενημερώνεστε για το ποια συντόμευση θα δημιουργηθεί.

Πατάτε «Επόμενο».
Εμφανίζεται η οθόνη με τα προαπαιτούμενα για την εγκατάσταση του Bullzip PDF.

Πατάτε «Επόμενο», προκείμενου να γίνει λήψη και εγκατάσταση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων.

Όταν η διαδικασία εγκατάστασης των προαπαιτούμενων ολοκληρωθεί, εμφανίζεται η οθόνη τερματισμού.

Πατάτε «Τέλος» για τον τερματισμό της εγκατάστασης.
Εγκαταστήσατε επιτυχώς τον Bullzip PDF Printer!
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η διαδικασία της εγκατάστασης του Bullzip PDF Printer πρέπει να γίνει σε κάθε ένα τερματικό
που χρησιμοποιεί την εφαρμογή.

