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FIGYELEM! Mielőtt a frissítést elkezdené, győződjön meg róla, hogy jogosult-e a licencével 
frissíteni! 

A jelen verzióban elvégzett módosítások, fejlesztések, javítások részletes leírását megtalálja a 
változásokat tartalmazó leírásban. Ezt a leírást innen töltheti le. 

http://help.cobraszamlazoprogram.hu/index.php/ccl-verziok/ 

Felhívjuk figyelmét, hogy elindult a CobraContoLight program tudásbázisát tartalmazó 
weboldal! Weboldal elérhetősége: http://cobraszamlazoprogram.hu 

A frissítés telepítésében segítséget nyújt a lentebbi leírás, illetve egy a frissítés lépéseit 
bemutató videó is. A videót ide kattintva tekintheti meg. (link) 
http://help.cobraszamlazoprogram.hu/index.php/bemutato-video-a-frissitesrol/ 

Kérjük, hogy az alábbiakat követve frissítse a programot: 

1. Töltse le a http://ftp.cobra.hu/ccl/ccl_client_hu_online_setup.exe linkre történő kattintással a 

legfrissebb kliens telepítőt! 

2. A sikeres letöltés után futtassa azt. Ajánlott rendszergazdai jogosultsággal elindítani a telepítő 

futtatását. Ezt úgy tudja megtenni, hogy az indító ikonra jobb egér gombbal kattint és a 

Futtatás rendszergazdaként menüpontot választja. 

3.  

 

Kattintson a Tovább gombra! 

 

http://help.cobraszamlazoprogram.hu/index.php/ccl-verziok/
http://cobraszamlazoprogram.hu/
http://help.cobraszamlazoprogram.hu/index.php/bemutato-video-a-frissitesrol/
http://ftp.cobra.hu/ccl/ccl_client_hu_online_setup.exe


2 
 

 

Kattintson, az Elfogadom gombra!  

 

A telepítő lehetőséget ad arra, hogy a Teamviewer (távsegítség) program ikonja elhelyezésre 

kerüljön a számítógép képernyőjén. Ez lehetőséget szolgátat arra, hogy esetleges probléma 

esetén a forródróttal könnyebben összekapcsolódhasson. 
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A telepítő program felajánlja azt a könyvtárat, ahová a program települt elvileg. Amennyiben ez az 

Ön tudomása szerint eltér a valós telepítési útvonaltól, akkor válassza ki a megfelelőt a Tallózás 

gomb segítségével. Továbblépéshez kattintson a Tovább feliratú gombra! 

 

Adja meg azt a mappát a Start menüben, melybe a program a parancsikonjait elhelyezheti. Ezen 

nem szükséges módosítania. Kattintson a Telepítés gombra!  
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A telepítés mindaddig folyamatban van, ameddig a képernyőn nem jelenik meg A 

CobraContoLight telepítése megtörtént felirat. A program bezáráshoz kattintson a Befejezés 

gombra!  
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4. Futtassa a CobraContoLight programot!  

5. Az frissített verzió első elindulásakor a program ellenőrzi a meglévő adatbázis verziószámát. 

Amennyiben ez eltér a frissítési verzió adatbázis verziószámától figyelmeztető üzenetet küld a 

felhasználónak. 

 

Előfordulhat, hogy a fellelt érték az Ön verziójában nem azonos a képen láthatóval, ez nem jelent 

problémát. Az automatikus frissítés elvégzéséhez kattintson az Igen gombra!  

 

Sikeres adatbázis frissítés elvégzéséről a program tájékoztatja a felhasználót. Ok gombra történő 

kattintás után beléphet a frissített programjába. 

 

 

 


