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Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? 

Pliki instalacyjne programów Optivum, na które została zakupiona licencja, pobiera się poprzez Internet, 
z serwisu firmy VULCAN, po zalogowaniu się do tego serwisu. 

Zobacz instrukcję: Jak otrzymać login i hasło? 

Korzystanie z zainstalowanego na komputerze programu jest możliwe dopiero po jego zarejestrowaniu. 
Rejestracja odbywa się za pomocą aplikacji rejestrującej, którą można pobrać z tej samej strony, co plik 
instalacyjny programu Optivum lub ze strony z aktualizacjami programów: 
http://www.vulcan.edu.pl/aktualizacje  

Pobieranie plików instalacyjnych 

1. Przejdź na stronę Aktualizacje, wybierając w bocznym menu w sekcji Strefa klienta pozycję Aktualizacje 

oprogramowania. 

2. Odszukaj na liście program, który chcesz zainstalować i kliknij przycisk Zobacz szczegóły. 

3. Zapoznaj się z informacjami na wyświetlonej stronie i pobierz plik instalacyjny programu Optivum 
(plik *.msi) oraz rejestratora (plik Rejestracja_www.exe). Zapisz oba pliki na dysku komputera. 

 

Problemy techniczne 

http://www.vulcan.edu.pl/strona.php/191_jak_zalogowac_sie_do_witryny.html
http://www.vulcan.edu.pl/aktualizacje
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Instalacja i rejestracja programu Optivum 

1. Zainstaluj program, uruchamiając jego plik instalacyjny. Postępuj zgodnie z poleceniami instalatora.  

2. Uruchom rejestrator przez dwukrotne kliknięcie pliku Rejestracja_www.exe. Wyraź zgodę na rozpako-
wanie programu. 

3. W oknie Rejestracja programów Optivum odszukaj zainstalowany program na liście programów i dwu-
krotnie kliknij jego nazwę. 

4. W oknie komunikatu informującego, że dane licencjobiorcy są niekompletne, kliknij przycisk . 

 

5. Wypełnij wyświetlony formularz. Wprowadź takie same dane, jak te znajdujące się na umowie licen-
cyjnej. 
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Pamiętaj, aby nie wpisywać przy nazwie ulic skrótu ul., ale wpisać skróty oznaczające aleje, place, 
skwery, wybrzeża itp. (jeśli występują) oraz aby w polu Ulica (adres) wpisać numer domu (jeśli istnieje). 

Wprowadzając dane uważaj, aby nie zrobić „literówek” (jeśli wcześniej przygotowałeś dane w No-
tatniku, to kopiuj je i wklejaj do pól formularza).  

Dane licencjobiorcy wprowadza się raz – kolejne instalacje programów Optivum na tym samym 
komputerze nie wymagają wprowadzenia danych licencjobiorcy. 

6. Zaakceptuj dane, klikając przycisk . 

Jeśli dane są poprawne i komputer ma dostęp do Internetu, pojawi się komunikat, że rejestracja zo-

stała wykonana. Zaakceptuj go przyciskiem . 

 

Na liście programów kropka przed nazwą programu zmieni się z szarej na niebieską. 

 

Jeśli wprowadzone dane licencjobiorcy będą różniły się od danych dostępnych w serwisie VULCAN, to 
pojawi się komunikat:  
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Wówczas, po kliknięciu przycisku  w oknie komunikatu, wyświetli się formularz z danymi jednostki, w 
którym należy poprawić dane. 

Jeżeli komputer, na którym zainstalowany jest program, nie ma dostępu do Internetu, to po wprowa-
dzeniu danych licencjobiorcy należy wprowadzić kod aktywacyjny programu. W tym celu: 

1. W oknie z listą programów kliknij przycisk . 

2. W wyświetlonym oknie wprowadź klucz aktywacyjny programu pobrany z karty Klucze aktywacyjne i 

kliknij przycisk . 

 

3. Jeśli wprowadzony kod jest poprawny, wyświetli się komunikat, że rejestracja programu została wy-

konana, który zaakceptuj przyciskiem . Na liście programów kropka przed nazwą programu zmieni 
się z szarej na niebieską. 

4. Zamknij okno Rejestracja programów Optivum.  

W celu otrzymania aktualnego klucza aktywacyjnego należy skorzystać z formularza dostępnego pod 
adresem: https://www.vulcan.edu.pl/zapytanieklucz 
Po wysłaniu uzupełnionego formularza, otrzymają Państwo zwrotnie na  aktualny klucz licencyjny.  
Wiadomość zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail. 

 

https://www.vulcan.edu.pl/zapytanieklucz

