AKO SI OBJEDNAŤ PROGRAM PUZ
Návod
1. Na stránke e-shopu www.puz.sk zvoľte o akú verziu programu máte záujem, tzn. zvoľte si požadovaný
produkt.

2. Po otvorení daného produktu na e-shope sa vám zobrazia všetky informácie k danému produktu.
V spodnej časti stránky sa nachádzajú tri záložky:
a. Popis
b. Podrobnosti o produkte
c. Prílohy
3. Kliknite na záložku Prílohy. Tu nájdete program na stiahnutie, ako i manuál k nemu. Stiahnite si inštalačný
súbor a nainštalujte program na Váš PC.

4. Do Vášho PC sa stiahne súbor „rar“. Ide o zbalený súbor, kde sa nachádzajú dva súbory, ale iba jeden
slúži na spustenie inštalácie. Spustite inštaláciu programu.

5. Po nainštalovaní sa vytvorí zástupca programu na pracovnej ploche. Otvorte program.
6. Otvorí sa okno, do ktorého vpíšte údaje o firme, ktorá je objednávateľom produktu PUZ – teda na ktorú sa
bude vystavovať faktúra za program PUZ.

7. Vyplňte údaje o účtovnej jednotke a účtovnej závierke.

8. V programe kliknite na záložku Všeobecnú údaje – Licenčné informácie.

9. V licenčných informáciách si vyplňte IČO spoločnosti, ktorá objednáva program PUZ (teda bude uvedené
na faktúre).
Ak chcete faktúru vystaviť na inú spoločnosť, tak v objednávkovom formulári uveďte IČO spoločnosti
na ktorú sa bude fakturovať, a v programe PUZ IČO spoločnosti pre ktorú sa budú spracúvať poznámky
k ÚZ.

10. Inštalačný kľúč z tohto okna nakopírujte na stránku e-shopu do daného produktu (inštalačný kľúč=licenčný
kľúč). Tento kľúč ma spravidla len 6 znakov!

11. Kliknite na Uložiť prispôsobenie. Kľúč sa zobrazí pod oknom.

12. Poznámka: program je možné využívať aj bez zadania Registračného kľúča (ktorý vám príde mailom až
po uhradení sumy na náš účet), avšak poznámky k účtovnej závierke nebude možné vytlačiť.
13. Ďalej si v e-shope navolíte o akú verziu máte záujem, pre koľko užívateľov (firiem), a množstvo produktov.
Kliknite na Vložiť do košíka.

14. Ďalej buď pokračujete v nákupe ďalších produktov, alebo prejdite k pokladni.

15. V prípade, že ešte nemáte vytvorené konto, tak sa registrujte, resp. ak už konto máte tak sa prihláste.
Vytvorenie konta je potrebné, aby ste si neskôr vedeli stiahnuť faktúru.
16. Položky Meno a Priezvisko sa nezobrazujú na faktúre!
17. Spôsob platby je len možné Bankovým prevodom.

18. Na záver potvrďte objednanie tovaru tlačidlom Objednať s povinnosťou platby.

19. Počkajte, kým Vám na zadaný mail neprídu platobné informácie a potvrdenie objednávky.

20. Prosíme dodržiavajte všetky platobné informácie, aby bolo možné spoľahlivo spárovať Vašu platbu
s prijatou objednávkou.
21. Po spárovaní Vašej platby budete mať vo svojom konte k dispozícii faktúru na stiahnutie – v časti História
a detaily objednávok.

22. Následne Vám zašleme na e-mail, ktorý ste uviedli v objednávke nasledovné informácie:
a. IČO: ktoré ste uviedli v objednávke a je na faktúre (pozor, môže sa líšiť od IČO ktoré bude uvedené
v programe PUZ)
b. Inštalačný kľúč: ktorý ste uviedli v objednávke a je na faktúre
c. Registračný kľúč: produkt za ktorý ste zaplatili. Registračný kľúč zadáte do programu PUZ a tým
sprístupnite všetky jeho funkcionality.

