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1.	Izveidot	administratora	loga	galveno	MSI	paketi,	kas	nodrošina	pielāgotos	iestatījumus.

2.	Izveidot	savu	pielāgoto	versiju	jūsu	tīklā.

3.	Izveidot	papildu	MSI	paketes,	kas	nepieciešamas	bez	izmaiņām.

Widgit	produktu	instalācija	
Šis	palīgs	paskaidro,	kā	instalēt	Widgit	produktus	koptīklā.	Produkti,	kuru	instalāciju	var	veikt	
koptīklā,	ir	uzskaitīti	zemāk	(jums	var	nebūt	licence	visiem):	

 Communicate:	SymWriter	2	vai	jaunāka	versija	
 Wordlist	Manager	

Widgit	 nodrošina	 gan	 exe	 instalācijas	 datnes,	 gan	 MSI	 paketes	 minētajiem	 produktiem.	 Ir	
ieteicams	izmantot	exe	saišķa	uzstādīšanu	atsevišķās	iekārtās,	taču	MSI	paketes	tīkla	iekārtām.			

Nav	 ieteicams	 lietot	 exe	 saišķa	 uzstādīšanu	 tīkla	 iekārtām,	 jo	 tie	 neatbalsta	 automātisko	
aktivēšanu	instalācijas	laikā.	

Jaunākā	MSI	pakete	var	tikt	lejup	lejupielādēta	šeit:	http://download.widgit.com/network/	

	

Ieviešana	ar	MSI	paketēm	
	
Produkti	ir	sadalīti	vairākās	MSI	paketēs:	
	

 Core.msi–Galvenās	komponentes	(simbolu	un	valodu	datubāze).	
 Speech_UK.msi–	Valodu	specifiskie	runas	dzinēji.	
 SymWriter.msi	–	SymWriter	specifiski	programmas	datnes.	
 SymWriter_resources_uk.msi	–	SymWriter	valodu	specifiskie	resursi	(piemēram,	

datnes,	tēmas,	uzdevumi)	

Galvenās	komponentes	ir	nepieciešams	uzstādīt	pirmās,	un	jūs	varat	izveidot	administratora	
logu,	kā	jūs	vēlaties	atbildēt	par	produktu	komplektu.	Pēc	tam	varat	izvēlēties,	kuras	papildu	
pakotnes	vēlaties	uzstādīt	un	izmantot	bez	papildu	konfigurācijas.	Tās	mantos	galveno	
funkcionalitāti	no	galvenās	pakotnes.	

Pasākuma	veiksmīga	izvēršanas	secība	būtu:	

	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	



Izveidot	administrator	logu	Core.msi	

Lai	veiktu	veiksmīgu	uzstādīšanu,	nepieciešami	trīs	informācijas	kopumi.	

1.	Datņu	atrašanās	vietas	

Instalācijas	process	ļauj	konfigurēt	atrašanās	vietas	šādām	aplikācijas	mapēm:	

 Programmatūras	datnes	
Galvenās	programmas	datnes,	runas	dzinēji,	valodu	datubāzes.	Tās	parasti	tiek	
instalētas	„Programmas	datnes”	mapē,	ja	vien	neesat	noteikuši	kādu	citu	vietu.	Mēs	
iesakām	datnes	novietot	uz	lokālā	diska,	nevis	tīklā.	

 Kopīgotie	datnes	
Kopīgotās	datnes	ir	iedalītas	divās	kategorijās.	„Kopīgotās	lietojumprogrammas	datnes”	
ietver	kopīgās	vārdu	krātuves,	pareizrakstības	vārdnīcas,	ko	jūs	varētu	vēlēties	
konfigurēt	tīmeklī	un	atļaut	lietot	visiem	lietotājiem.	„Kopīgotie	dokumenti”	iekļauj	
tēmas,	uzdevumus,	un	piemēru	datnes,	kurus	jūs	varētu	ļaut	labot	dažām	personām,	bet	
izmantot	varētu	visi	lietotāji.	Ieteicams	datnes	novietot	tīklā.	

 Lietotāja	datnes	
Lietotāja	datnes	iekļauj	lietotāja	specifiskos	vārdu	sarakstus	un	lietotāja	personīgos	
dokumentus.	Tiek	rekomendēts,	ka	šīs	datnes	tiek	glabātas	lietotāja	profilā	
(noklusējumā	jau	tā	ir)	un	izmantojot	viesabonēšanas	profilus,	ja	vēlaties	nodrošināt	
piekļuvi	no	vairākiem	datoriem.	

2.	Iestatījumi	

 Izveidot	darbvirsmas	īsinājumikonas	
Ja	ieslēgts,	tas	rādīs	darbvirsmas	īsinājumikonas	visiem	lietotājiem.	

 Atļaut	anonīmas	lietojuma	statistikas	nosūtīšanu	Widgit	
Kad	atļauts,	programma	automātiski	nosūtīs	informāciju	par	programmatūras	lietošanu	
Widgit.	Šī	informācija	ir	statistiskas	informācijas	iegūšanai	un	tiks	izmantota,	lai	
uzlabotu	programmatūras	nākotnē.	Tajās	nav	personiski	identificējošas	informācijas.	

 Pārbaudīt	vai	ir	jaunākas	versijas	(noklusējumā:	off)	
Ja	ir	ieslēgts,	programma	pārbauda	vai	nav	atjauninājumi	pie	ieslēgšanas	un	ziņo,	ja	ir	
pieejama	jaunāka	versija.	Tā	noklusējumā	ir	izslēgta	uz	tiešsaistes	instalācijas,	jo	lielai	
daļai	lietotāju	nebūs	iespēja	to	atjaunot	pašiem.		

 Rādīt	sērijas	numuru	About	izvēlnē	(noklusējumā:	off)	
Kad	ieslēgts,	tas	rādīs	sērijas	numuru	About	sadaļā.	Tas	var	palīdzēt,	ja	rodas	kādi	
jautājumi,	bet	noklusējumā	tas	ir	izslēgts	tiešsaistes	instalācijām.	

3.	Aktivizācijas	iestatījumi	

Daļa	Widgit	produktu	pieprasa	tiešsaistes	aktivizāciju	pirms	tie	var	tikt	izmantoti.	Sērijas	
numuri	var	tikt	prasīti	individuāliem	produktiem,	produktu	pakām,	vai	valodu	atbalstam.	Jums	
vajadzētu	visus	sērijas	numurus,	kurus	var	aktivizēt	mērķa	datorā	kā	daļu	no	administratora	
instalācijas	un	vajadzētu	aktivizēt,	kad	ir	izveidots	iepakojums.	Vēl	ir	nepieciešams	ziņas	par	
starpniekserveri	aktivizācijai,	lai	tā	darbotos	veiksmīgi,	atkarībā	no	jūsu	interneta	pieslēguma.	
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