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Instalacja programu Beton 4.1 

 
Wstęp 

Do instalacji i poprawnego działania programu Beton 4.1 konieczne jest zainstalowanie środowiska 

Java, w najnowszej wersji. Na płycie instalacyjnej, w katalogu "/jre", załączono wersję instalacyjną 

środowiska. 

Najnowsza wersja może być także pobrana pod adresem http://www.java.com 

Instalacja środowiska Java 
Aby zainstalować środowisko Java, należy uruchomić plik instalacyjny znajdujący się w katalogu 
"/jre": 

• jre-8u31-windows-i586 - 
w przypadku używania w komputerze systemu Windows w wersji 32-bitowej, 

• jre-8u31-windows-x64 - 
w przypadku używania w komputerze systemu Windows w wersji 64-bitowej, 

Rodzaj używanego systemu operacyjnego można ustalić wyświetlając „Właściwości komputera” 

(dostępne z poziomu systemu Windows).  

 

Instalacja programu Beton 4.1 

Aby zainstalować program Beton 4.1 należy uruchomić plik instalacyjny o nazwie: 

beton 4.1.exe 

znajdujący się w głównym katalogu płyty CD z programem. Po uruchomieniu programu, na ekranie 

pojawi się ekran powitalny instalacji (rys. 1). 

 

Rysunek 1 - Ekran powitalny instalacji programu Beton 4.1  
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Aby przejść do kolejnych kroków instalacji należy użyć przycisku "Dalej". W kolejnym oknie pojawi się 

krótki opis programu wraz z jego najważniejszymi możliwościami i wymaganiami (rys. 2):  

 

Rysunek 2 - Informacje na temat programu 

 

W kolejnym oknie należy wybrać elementy programu Beton 4.1, które mają być zainstalowane. 

Podstawowe wymagane składniki programu będą już wybrane i oznaczone kolorem szarym (rys. 3) 

 

Rysunek 3 - Wybór składników programu 
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Po wybraniu wszystkich interesujących składników zostanie wyświetlony ekran, na którym możliwe 

jest określenie katalogu, gdzie ma być zainstalowany program Beton 4.1 (rys. 4). 

 

Rysunek 4 - Wybór katalogu dla instalacji programu 

 

Po zakończeniu instalacji wybranych składników pojawi się ekran umożliwiający utworzenie skrótów 

dla programu Beton 4.1 w Menu Start systemu Windows oraz na pulpicie (rys. 5) 

 

Rysunek 5 - Utworzenie skrótów dla programu 
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Po pomyślnym zainstalowaniu programu wyświetlony zostanie ekran końcowy (rys. 6). Aby zakończyć 

instalację należy użyć przycisku "Zakończ". 

 

Rysunek 6 - Zakończenie instalacji programu Beton 4.1 

 

 

 


