Aktualizacja programów
Nasze programy aktualizuje się poprzez kopiowanie oraz podmianę istniejących plików.
Poniższa instrukcja została opracowana na podstawie aktualizacji programu JPK,
natomiast sposób aktualizacji pozostałych naszych programów jest identyczny. Wraz z
aktualizacją programu JPK należy zaktualizować program Faktury i Rachunki.
1. Pobieramy najnowszą wersję programu ze strony internetowej www.t-soft.com.pl.
Następnie przechodzimy do zakładki Aktualizacje.

2. Następnie wybieramy zakładkę znajdującą się po lewej stronie JPK – Jednolity Plik
Kontrolny. Wpisujemy hasło, a następnie naciskamy przycisk Zatwierdź.

3. Następnie naciskamy link Pobierz program JPK.
Powinno pojawić się okno w którym pojawi się komunikat wskazania miejsca zapisu
pliku.

4. Kolejny krok to wyodrębnienie plików. W tym celu wskazujemy prawym przyciskiem
myszy na pobrany plik i wybieramy opcje Wyodrębnij wszystkie…

5. W wyświetlonym oknie wybieramy opcje Wyodrębnij

6. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie oraz skopiowanie wszystkich plików z folderu
JPK wyodrębnionych plików. (Najprostszą metodą jest użycie kombinację klawiszy
Ctrl + A, który spowoduje zaznaczenie wszystkich plików, a następnie Ctrl + C który
skopiuje plik)

7. Następnie odnajdujemy folder, gdzie został zainstalowany program. W tym celu
należy kliknąć prawym przyciskiem i wybieramy opcję Właściwości.

8. W wyświetlonym oknie wybieramy opcję Otwórz lokalizację pliku, która otworzy
folder z zainstalowanym programem.

9. Ostatnim krokiem jest wklejenie do folderu z zainstalowanym programem plików z
pobranej z aktualizacji. Podczas kopiowania pojawi się komunikat w którym będzie
informacja, że w danym folderze znajdują się już pliki. W zależności od systemu
operacyjnego komunikat kopiowania pliku może się różnić.
•

Windows 10

• Windows Vista/7
Aby zostały zamienione wszystkie foldery należy zaznaczy opcje Wykonaj dla wszystkich
elementów bieżących i nacisnąć przycisk Tak.

Następny komunikat wyświetli informacje o istniejących plikach o tej samej nazwie. Należy
zaznaczyć opcje Wykonaj dla następnych konfliktów i wybrać opcje Kopiuj i zamień.

10. Po aktualizacji należy sprawdzić czy mamy wersję programu zgodną z informacją
na stronie. W tym celu uruchamiamy program JPK i wybieramy opcję O programie
a następnie zakładkę Informację.

