
 
1)     je śli u żywanym systemem operacyjnym jest *Windows 7 *lub*Vista*, 
wówczas nale ży klikn ąć prawym klawiszem myszy na ikon ę do uruchomienia 
programu /STATISTICA/  (na pulpicie lub w menu /START/ ) i wybra ć opcj ę 
*„ /uruchom jako administrator/ "* 
 
2)     *je żeli program mo żna uruchomi ć (przed wyga śni ęciem licencji):*po 
uruchomieniu programu z menu „ /Pomoc/ ” (w angielskiej wersji programu 
/„//Help//”/) wybieramy „ /STATISTICA–informacje/ ”(„ /About STATISTICA/ ”). 
W nowo przywołanym oknie klikamy przycisk „/Zarz ądzanie 
licencjami/”(„ /License Management/ ”). Nast ępnie klikamy przycisk 
„ /Kod/ ”(„ /Enter Code/ ”). W polu „/Prosz ę poda ć kod aktualizuj ący 
licencj ę/” wpisujemy odpowiedni kod (Feature Code). Klikamy  przycisk 
„ /OK/ ”. Zostanie wy świetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencj i. 
 
3)     *je żeli programu nie mo żna ju ż uruchomi ć (po 15 kwietnia br.)*: 
wówczas przed u życiem kodu przedłu żaj ącego nale ży sprawdzi ć jaka wersja 
programu jest zainstalowana (*dotyczy wersji 8 *– w  przypadku wersji*9 
*nie ma potrzeby sprawdzania wersji). Aby to zrobi ć trzeba odnale źć plik 
* /statist.exe/ * (domy ślnie znajduje si ę w katalogu */C:\Program 
Files\StatSoft\STATISTICA 8/* – chyba że została podana inna lokalizacja 
podczas instalacji), nast ępnie klikamy prawym klawiszem myszy na ten 
plik i wybieramy * /Wła ściwo ści/ *. W wy świetlonym oknie na jednej z 
zakładek (w zale żności od systemu operacyjnego mo że to by ć zakładka np. 
„Wła ściwo ści” lub „Szczegóły”) znajduje si ę * /Wersja pliku/ *: 
 
1.     Je żeli jest zainstalowana wersja *9* lub *8.0.725.0*, wówczas nie 
ma potrzeby uaktualniania programu. W oknie które s i ę pojawia przy 
próbie uruchomienia programu nale ży klikn ąć przycisk „ /Wi ęcej/ ”, po czym 
nale ży w nowo przywołanym oknie wpisa ć powy ższy kod. 
 
2.     Je śli jest to wersja *8.0.360.0* wówczas przed u życiem kodu 
przedłu żaj ącego nale ży uaktualni ć program do ostatniej dost ępnej wersji 
ósmej (*8.0.725.0*). Uaktualnienie jest dost ępne na stronie: 
/ http://www.statsoft.pl/pobieranie/pobieranie.php?pl ik=setupPL.exe&klog=Dow
nload&strona=download.html&kat=2  
<http://www.statsoft.pl/pobieranie/pobieranie.php?p lik=setupPL.exe&klog=Dow
nload&strona=download.html&kat=2> //. 
/Można je pobra ć po uprzednim zarejestrowaniu si ę. Po wykonaniu 
aktualizacji w oknie które si ę pojawia przy próbie uruchomienia programu 
nale ży klikn ąć przycisk „ /Wi ęcej/ ”, po czym nale ży w nowo przywołanym 
oknie wpisa ć powy ższy kod. 
*UWAGA:*je śli program NIE ZOSTANIE uaktualniony do najnowszej wersji 
ósmej, wówczas program co prawda przyjmie kod przed łu żaj ący, ale b ędzie 
pojawiał si ę stale komunikat o konieczno ści zarejestrowania licencji, 
którego to komunikatu usun ąć ju ż nie mo żna. 

 


