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Jak przygotować paczkę instalacyjną programu 

Świadectwa Optivum lub Ocenianie opisowe Optivum? 

Jeśli szkoła posiada licencję na używanie programu Świadectwa Optivum, to z programu tego mogą ko-
rzystać nauczyciele na swoich domowych komputerach.  

W poradzie tej opisano, w jaki sposób przygotować paczkę instalacyjną z programem w celu przekazania 
jej nauczycielom oraz jak zainstalować program na komputerze nauczyciela, korzystając z tej paczki.  

Ważne jest, aby komputer, na którym przygotowywana jest paczka oraz komputer, na którym będzie 
instalowany program za pomocą tej paczki, miały taką samą bitowość.  

Opisaną w poradzie procedurę można również zastosować do programu Ocenianie opisowe Optivum. 

Przygotowanie paczki instalacyjnej na szkolnym komputerze 

1. Na szkolnym komputerze zainstaluj i zarejestruj program Świadectwa Optivum. 

2. Utwórz np. na pulpicie folder, w którym umieścisz wymagane pliki (np. folder Swiadectwax64).  

3. Skopiuj do utworzonego folderu plik Swiadectwa _Optivum.msi z aktualną wersją programu.  

4. Eksportuj do utworzonego folderu klucz aktywacyjny programu z rejestru ustawień systemu Windows. 

 Uruchom edytor rejestru, wpisując hasło regedit w aplikacji Uruchamianie lub w polu wyszukiwa-

nia systemu Windows.  

 

Problemy techniczne  
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 W oknie edytora rejestru w panelu po lewej stronie przejdź do podgałęzi Komponenty, rozwijając 
następujące gałęzie: 

- dla systemu x32:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VULCAN,  

- dla systemu x64:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VULCAN. 

 Na gałęzi Komponenty przywołaj menu podręczne i wybierz polecenie Eksportuj. 

 

 W oknie Eksportuj plik rejestru wskaż miejsce zapisu pliku (utworzony folder) oraz wprowadź na-
zwę pliku, np. licencja_Vulcanx32 lub licencja_Vulcanx64.   

Tak przygotowany folder przekaż wszystkim osobom, które będą na swoim komputerze przygotowywały 
świadectwa (np. kopiując go na PenDrive). 

 

Instalacja programu na komputerze nauczyciela 

1. Zapisz na dysku komputera otrzymany folder i wejdź do niego.  

2. Dwukrotnie kliknij plik Swiadectwa _Optivum.msi, aby zainstalować program na komputerze.  

3. Zarejestruj program. W tym celu dwukrotnie kliknij plik rejestru z licencją (plik z rozszerzeniem *.reg). 
Wyraź zgodę na dodanie wpisu do rejestru systemu.  

4. Kliknij przycisk OK w oknie komunikatu, że klucze zostały poprawnie wprowadzone do rejestru. 


