
NAVODILA ZA
PRENOS, NAMESTITEV IN ZAGON

PREIZKUSNE VERZIJE PROGRAMSKEGA 
PAKETA KNJIGA in/ali PROGRAMA 

FAKTURIRANJE BREZPLAČNO

1. Obiščite spletno stran www.amstar.si. Kliknite na povezavo Datoteke za prenos in 
nato Prenos preizkusne verzije v levem meniju:

2. Operacijska sistema Windows 7 in (prevsem) Windows 10 sta precej zaščitena pred 
nameščanjem  potencialno  nevarnih  programov  s  spleta.  Namestitvena  datoteka  s 
programskim  paketom  Knjiga  vsebuje  pomožni  program  MiniReg,  ki  namesti 
Paradoxove  baze  na  vašem računalniku.  Nekateri  računalniki  ta  program napačno 
smatrajo kot potencialno nevarnega, zato onemogočijo njegov delo, paket Knjiga pa 
se zato ne namesti na računalnik.

Zato  je  potrebno  pred  začetkom  nameščanja  v  vašem  računalniku 
preveriti/narediti naslednje:

• Preverite,  da  ste  v  okolje  Windows prijavljeni  kot  skrbnik  (administrator)  z 
vsemi pravicami. To je zelo pomembno, ker sicer paket Knjiga ne bo deloval. 
Zmeraj (tudi pri nadaljnji uporabi paketa Knjiga)  morate biti  v okolje 
Windows prijavljeni kot skrbnik in NE kot gost.

• Izklopite filter Smartscreen (odprite Internet Explorer ali Edge, opcija Orodja v 
menijski vrstici, filter Smartscreen, Izklopi Filter Smartscreen.



• V Windows 10 prav tako izklopite Windows Smartscreen. Najdete ga v Nadzorni 
plošči.

• Za čas nameščanja začasno izklopite antivirusni program Avast, NOD ali 
AVG (če uporabljate katerega od njih). Po koncu namestitve ga vklopite nazaj. 
V nastavitvah antivirusnega programa dodajte mapo Knjiga63 oz. Knjiga7 
pod Izjeme.  Sicer se lahko zgodi,  da vam bo antivirusni program odstranil 
programski paket Knjiga z diska (podatki bodo ostali na računalniku).

3.  Sedaj s  klikom izberite datoteko, ki  jo hočete prenesti  na svoj računalnik.  Če 
nameščate  Fakturiranje  Brezplačno,  je  povsem  vseeno,  ali  boste  namestili 
Preizkusno verzijo programskega paketa Knjiga v6 ali  Knjiga v7. Če vodite ali vam 
vodijo  poslovne  knjige  po  sistemu  dvostavnega  knjigovodstva,  priporočamo,  da 
namestite Knjigo v7. Program sam je povsem enak v obeh primerih.

4.  Po  izbiri  datoteke  za  prenos  se  pojavi  okno,  kjer  morate  bodisi  shraniti 
namestitveno datoteko (npr. v Moje dokumente ali Prenose) ali jo takoj zagnati.

5. Pojavi se okno z naslovom Dobrodošli v namestitev programa..., kjer kliknete na 
gumb Naprej.

6.  Naslednje  okno  vsebuje  besedilo  licenčne  pogodbe.  Z  namestitvijo  paketa 
sprejmete njene pogoje in se zavezujete spoštovati njena določila. Obkljukajte vrstico 
z besedilom Da, sprejemam vse pogoje licenčne pogodbe ter kliknite na gumb Naprej.

7.  Postopek  namestitve  se  nadaljuje.  V  naslednjem  oknu  vam  program  ponudi 
možnost oblikovanja bližnjice na namizju-obkljukajte in kliknite na gumb  Naprej. S 
klikom na gumb Namesti na naslednjem oknu se razpakiranje namestitvenega paketa 
prične.



8. Ko se postopek namestitve konča, se mora na vaš računalnik namestiti še podporni 
program za baze.

Pojavi se manjše okence, kjer ne spreminjate mape, kamor se bo podporni program 
(Borland Database Engine) namestil, ampak le kliknete na gumb OK. 

9. Pojavi se okno, kjer vam namestitveni program sporoči, kako poženete programski 
paket Knjiga. 

10. Postopek namestitve je zaključen. Prikaže se naslednje okno. Kliknite na gumb 
Končaj.

11. Preizkusno verzijo programskega paketa Knjiga (oziroma program Fakturiranje 
Brezplačno) zaženete tako, da kliknete na: 

• Start/Programi/Knjiga7/Knjiga v7 (če ste namestili paket Knjiga v7). 
• Start/Programi/Knjiga63/Knjiga v6.3 (če ste namestili paket Knjiga v6). 

12. Po zagonu vnesite šifro za vstop in pritisnite Enter. Šifra se glasi: 

MASK 
(in Enter)


