ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:
Windows 7.
Windows Vista.
Windows XP service pack 2 ή νεώτερο.
Windows 2000 service pack 3 ή νεώτερο.
Απαιτούμενο λογισμικό:
Σε λειτουργικά συστήματα Windows 2000 και Windows XP απαιτείται η εγκατάσταση του
MICROSOFT NET FRAMEWORK έκδοση 2, ή νεώτερη. Για οδηγίες σχετικά µε την
εγκατάσταση αυτή παρακαλούμε δείτε την παράγραφο Γ, βήμα 1.
Σε λειτουργικά συστήματα Windows Vista και Windows 7 δεν απαιτείται καμία εγκατάσταση.
Οι χρήστες µε λειτουργικά Windows Vista και Windows 7 ΔΕΝ απαιτείται να εκτελέσουν το
βήμα 1 στην παράγραφο Γ.
Προηγούμενες εκδόσεις του προγράμματος και έκδοση beta:
Παρακαλούμε απεγκαταστήστε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις πριν την εγκατάσταση της
τελευταίας έκδοσης του προγράμματος.
Για πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την παράγραφο Β, βήμα 1.
Απαιτήσεις υλικού:
300ΜΒ ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο και τουλάχιστον 512ΜΒ μνήμη.

Σημαντικό:
Για την καλύτερη λειτουργία του προγράμματος βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε το πιο πρόσφατο
service pack και τις πιο πρόσφατες κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις για την έκδοση των
Windows που εκτελείτε.
Για να βρείτε τις πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, επισκεφθείτε το Windows
Update.

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ

1. Απεγκαταστήστε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του προγράμματος.
Για να απεγκαταστήσετε τις προηγούμενες εκδόσεις πατήστε “Έναρξη” και “Πίνακας
Ελέγχου” και επιλέξτε “Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων” (σε λειτουργικό σύστημα
Windows 7 ή Vista, πατήστε “Προγράμματα και Δυνατότητες”).
Στη συνέχεια βρείτε μέσα στη λίστα το πρόγραμμα “TEE-KENAK” και πατήστε
“Απεγκατάσταση”.
2. Αποσυμπιέστε το αρχείο “TEE_KENAK.zip” σε µία τοποθεσία στον Η/Υ.
3. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε πρόγραμμα αποσυμπίεσης αρχείων μπορείτε να
εγκαταστήσετε το δωρεάν πρόγραμμα αποσυμπίεσης αρχείων 7-zip από την
ιστοσελίδα www.7-zip.org.
4. Ανοίξτε τον φάκελο στον οποίο αποσυμπιέσατε το αρχείο “TEE_KENAK.zip”
5. Για να εγκατασταθεί το πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ πρέπει να εκτελέσετε το αρχείο
“setup.exe” από την τοποθεσία όπου αποσυμπιέσατε το αρχικό αρχείο.
6. Στην πρώτη οθόνη ο οδηγός εγκατάστασης σας ενημερώνει σχετικά µε το
πρόγραμμα που θα εγκατασταθεί. Πατήστε επόμενο για να συνεχίσετε.
Αν στην επόμενη οθόνη δείτε τις επιλογές “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ”, “ΔΙΟΡΘΩΣΗ”,
“ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ”, τότε πατήστε “ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ” για να απεγκατασταθεί η
προηγούμενη έκδοση. Όταν η απεγκατάσταση ολοκληρωθεί, αρχίστε πάλι την
εγκατάσταση της νέας έκδοσης από το βήμα 5.
7. Στην επόμενη οθόνη μπορείτε (προαιρετικά) να βάλετε το όνομα του χρήστη και την
εταιρία στην οποία εργάζεται.
8. Στην επόμενη οθόνη πατήστε εγκατάσταση και όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί,
πατήστε τέλος. Το πρόγραμμα έχει πλέον εγκατασταθεί.

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ

Σημαντικό:
το επόμενο βήμα ΔΕΝ αφορά χρήστες µε λειτουργικό σύστημα Windows 7
και Windows Vista.
1. Αυτό το βήμα αφορά χρήστες µε λειτουργικό σύστημα Windows 2000 Service Pack 3
ή νεώτερο και σύστημα Windows XP Service Pack 2 ή νεώτερο.
Οι χρήστες µε λειτουργικό σύστημα Windows 7 και Windows Vista, μπορούν να
προχωρήσουν στο βήμα 2.
Εκτελέστε το πρόγραμμα “dotnetfx.exe” το οποίο θα κατεβάσετε από την ίδια σελίδα
από την οποία κατεβάσατε το πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/tee_kenak
Σε περίπτωση που στην πρώτη οθόνη δείτε τις επιλογές:
Επιδιόρθωση (repair) ή Απεγκατάσταση (uninstall) τότε πατήστε repair και μετά
πατήστε επόμενο (next).
Αν στην πρώτη οθόνη δείτε µόνο το επόμενο (next) και το ακύρωση (cancel), τότε
πατήστε επόμενο (next).
Στην επόμενη οθόνη αποδεχθείτε τους όρους χρήσης επιλέγοντας το τετράγωνο στο
κάτω μέρος της οθόνης (I accept the terms of the License Agreement) και μετά
πατήστε εγκατάσταση (install).
Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί πατήστε τέλος (finish) και προχωρήστε στο
επόμενο βήμα.
Σε περίπτωση που κατά την εγκατάσταση δείτε το μήνυμα:
"Η εγκατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί αυτή η έκδοση του .NET framework
είναι ασύμβατη με την εγκαταστημένη έκδοση.",
τότε δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το αρχείο dotnetfix.exe μιας και ήδη έχετε
εγκατεστημένη νεώτερη έκδοση του αρχείου.
Απλά πατήστε ΟΚ και ΤΕΛΟΣ και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

2. Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ πατήστε Έναρξη, Όλα τα
προγράμματα και στη λίστα βρείτε τον φάκελο ΤΕΕ, τον υποφάκελο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και
μέσα εκεί το πρόγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ και ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ.

