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INFORMACJA: TREŚĆ NINIEJSZEGO DOKUMENTU ODPOWIADA WERSJI 1.01 PROGRAMU 

I MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ OD AKTUALNIE UŻYWANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA WERSJI 

1 Minimalne wymagania programu 

Program do poprawnego działania wymaga spełnienia następujących wymagań: 

 Komputer PC 

 System operacyjny Windows XP, Vista, lub 7 

 Pamięć RAM: 256 MB 

 Procesor 700 MHz 

 Minimum 50MB miejsca na dysku (zalecane 100MB i więcej) 

 Łączność z Internetem 

W zależności od szybkości komputera, program będzie działał szybciej lub wolniej. Podane 

wymagania powinny wystarczyć do swobodnej pracy przy standardowym obciążeniu 

laboratorium. 

2 Licencja programu 

Wersja Programu, z której Państwo korzystacie jest wersją jednostanowiskową. Pomimo tego, 

licencja umożliwia instalację programu na dowolnej liczbie komputerów w ramach jednego 

laboratorium (jednego adresu). Proszę jednak wziąć pod uwagę, że dane przechowywane są 

lokalnie na komputerze, na którym zainstalowano program. Oznacza to brak możliwości ich 

równoczesnego współdzielenia na wielu komputerach (więcej na str. 26). 

Dodatkowo mają Państwo możliwość przeinstalowania programu np. w przypadku nowej 

instalacji systemu operacyjnego. 

3 Pobieranie i instalacja programu 

Program WynikiLab rozpowszechniany jest poprzez Internet. Najprościej można go uzyskać 

pobierając plik instalatora z adresu http://wynikilab.pl. W tym celu należy podany adres 

WWW wpisać w pasku adresu przeglądarki internetowej, a następnie przejść do zakładki dla 

laboratorium. Pobierany plik ma rozmiar ma ok. 10-20MB i pobiera się 1-5 minut 

w zależności od szybkości łącza. 

 

 

http://wynikilab.pl/
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Program wyposażony jest w standardowy instalator, który w kilku prostych krokach przepro-

wadzi użytkownika przez proces instalacji. 

 

    

Uwaga: W celu instalacji programu należy być załogowanym w 

systemie operacyjnym z uprawnieniami administratora.  

Po instalacji w menu Start pojawi się menu programu, a na pulpicie pojawi się ikona skrótu 

do programu. Po zainstalowaniu programu można go od razu uruchomić. 

 

     

 

Usuwanie programu 

Aby usunąć program z komputera należy wybrać opcję deinstalacji z menu Start z menu 

programu WynikiLab. 

Uwaga: Deinstalacja programu spowoduje usunięcie wszystkich 

danych utworzonych podczas pracy, w tym: danych badań, 

pacjentów, skierowań i wyników. Dlatego sugeruję się wykonanie 

kopii danych.  

Instalacja aktualizacji 

Pobranie i instalacja nowszej wersji programu miejscu starej nie powoduje utraty żadnych 

danych utworzonych w programie. Jednak dla bezpieczeństwa warto przed procesem 

aktualizacji wykonać kopię danych. 
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4 Uruchomienie programu 

Uruchomienie programu obejmuje kilka etapów. Cześć z nich występuje w zależności od 

wcześniejszych ustawień programu. Etapy uruchomienia przedstawia poniższa tabela: 

 

Nr 1-sze Opis Warunek pojawienia się 

1 nie Podanie hasła do bazy danych tylko, gdy dane są zaszyfrowane 

2 tak Okienko logowania użytkownika 

wymagające podania loginu i hasła  

zawsze 

3 tak Formularz rejestracji programu tylko, gdy program nie został zarejestrowany 

4 tak Formularz szyfrowania danych tylko, gdy baza danych nie została zaszyfrowana 

5 Logowanie 

Przy pierwszym logowaniu do programu należy wpisać jako login: admin, natomiast pole 

hasła pozostawić puste.  

 

 

 

Program po instalacji posiada dwa konta użytkowników: administrator i lab. Oba posiadają 

puste hasła. Więcej o nadawaniu uprawnień w części uprawnienia. 

 

Login hasło uprawnienia 

admin (puste) administrator 

lab (puste) użytkownik 

6 Rejestracja programu 

Zainstalowany program jest w stanie niezarejestrowanym i nieaktywnym. Jest to tzw. wersja 

próbna.  
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Ograniczenia wersji próbnej 

Brak aktywacji niesie za sobą następujące ograniczenia w użytkowaniu: 

 Maksymalna liczba pacjentów w bazie: 100 

 Maksymalna liczba skierowań w bazie: 100 

 Brak możliwości wysłania wyników do internetu 

 Brak danych adresowych laboratorium na wydrukach 

 Brak możliwości zdalnego przechowywaniu archiwum danych 

Etapy rejestracji 

Rejestracja programu jest procesem kilkuetapowym: 

1. Wpisanie danych laboratorium pojawiających się na wydrukach i w wydrukach 

pobranych z internetu. 

2. Wpisanie danych do faktury VAT z program. 

3. Wysłanie danych z punktu 1 wraz z kodem rejestracyjnym do producenta. 

4. Otrzymanie kodu aktywacyjnego. 

5. Wpisanie kodu aktywacyjnego do programu. 

Klucz aktywacyjny powiązany jest kluczem rejestracyjnym, co oznacza że do danego klucza 

rejestracyjnego pasuje jeden i ten sam klucz aktywacyjny.  

Klucz rejestracyjny generowany jest automatycznie na podstawie danych jednostki 

laboratoryjnej wpisywanych w procesie rejestracji.  

Dzięki temu po ponownej instalacji programu wpisanie dokładnie takich samych danych 

rejestracyjnych wygeneruje ten sam kod rejestracyjny, do którego z kolei pasował będzie 

uzyskany wcześniej kod aktywacyjny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposoby rejestracji 

Wysłanie danych rejestracyjnych do producenta może nastąpić na jeden z czterech 

następujących sposobów: 

Użytkownik 

wypełnienia dane 

laboratorium 

Program generuje 

klucz rejestracyjny 

Użytkownik (program) 

wysyła klucz 

rejestracyjny (i dane) 

do producenta 

Producent przysyła do 

użytkownika (lub do 

programu) klucz 

aktywacyjny 
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1. Automatycznie - poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem producenta. 

2. Za pomocą e-maila wygenerowanego automatycznie przez program. 

3. Za pomocą faksu wygenerowanego przez program. 

4. Poprzez rozmowę telefoniczną. 

Po przesłaniu kodu rejestracyjnego do producenta użytkownik otrzyma kod aktywacyjny 

w postaci informacji zwrotnej. Kod aktywacyjny pojawi się automatycznie w programie 

w przypadku sposobu rejestracji podanej w punkcie 1.  

Pozostałe sposoby rejestracji wymagają ręcznego wpisania kodu aktywacyjnego do programu. 

Warunkiem koniecznym otrzymania kodu aktywacyjnego jest dokonanie opłaty za program.  

Oczekiwanie na aktywację programu 

W zależności od sposobu rejestracji programu czas od wysłania kodu rejestracyjnego do 

otrzymania kodu aktywacyjnego może wynosić od 10 minut do 1 dnia. W tym czasie można 

korzystać z programu gdyż po aktywacji żadne wprowadzone dane nie ulegną zmianie. 

Schemat procesu rejestracji programu przedstawiono w części Dodatek A: Schemat rejestracji 

i aktywacji programu, na stronie 25. 

7 Szyfrowanie danych 

W celu spełnienia wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w programie 

wprowadzono szyfrowanie wszelkich danych. Dane po pierwszym uruchomieniu programu 

nie są zaszyfrowane. Funkcja szyfrowania staje się aktywna po rejestracji i aktywacji 

programu.  

Szyfrowanie odbywa się przemysłowym algorytmem kryptograficznym RIJNDAEL (AES).  

Proces szyfrowania (wykonywany jednorazowo) może potrwać kilka minut w przypadku gdy 

szyfrowana baza danych zawiera wiele tysięcy wpisów.  

 

 

 

Praca z zaszyfrowaną bazą nie spowalnia działania programu. Program wyposażony jest 

również w opcję odszyfrowania bazy danych.  

Klucz szyfrujący 

Zaszyfrowanie danych wymaga podania klucza szyfrującego, który niezbędny będzie 

w dalszym użytkowaniu programu. Klucz szyfrujący może zawierać dowolne znaki i 

powinien mieć minimum 8 znaków. Od długości wybranego klucza zależy bezpieczeństwo 

przechowywanych danych (dłuższy zazwyczaj trudniej znaleźć).  

Utrata klucza (np. zapomnienie) spowoduje niemożność dostępu do programu. Jedyną metodą 

odzyskania danych jest technika brute-force (ang. metoda prób i błędów).  
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Szyfrowanie a zdalna archiwizacja 

Zaszyfrowanie danych jest warunkiem koniecznym archiwizowania danych na zdalnym 

serwerze.  

 

8 Struktura danych w bazie 

Baza danych programu podzielona jest na cztery tabele: 

# tabela funkcja 

1 Badania przechowuje możliwe do wykonywania w laboratorium rodzaje badań 

2 Pacjenci przechowuje dane osobowe klientów laboratorium 

3 Skierowania przechowuje dane skierowań na badania 

4 Wyniki przechowuje informacje poszczególnych badań wraz z ich wynikami 

 

 

9 Tabela typów badań 

Tabela typów badań, jak nazwa wskazuje przechowuje typy badań możliwych do wykonania. 

Wstępnie w tabeli tej występuje szereg badań wraz z ich podziałem na grupy wiekowe, typy 
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badań itp. W zależności od wykonywanych w laboratorium badań, można te dane 

zmodyfikować, czy też usunąć wszystkie i wpisać swoje własne. 

Struktura tabeli 

Struktura tabeli typów badań jest następująca: 

nazwa pola 

tabeli 

typ i długość pola objaśnienie wydruk 
skierowania 

wydruk 
wyników 

id 
liczba całkowita, pole 
niewidoczne 

wewnętrzny indeks tabeli   

nazwa 
łańcuch znaków, 

maks. 64 znaki 
nazwa badania TAK TAK 

kod 
łańcuch znaków, 

maks. 32 znaki 
wewnętrzny kod badania używany w laboratorium TAK TAK 

grupa 
łańcuch znaków, 
maks. 64 znaki 

grupa do której należy badanie   

opis 
łańcuch znaków, 

maks. 128 znaków 
dodatkowy opis badania TAK TAK 

podział 
łańcuch znaków, 
maks. 64 znaki 

podział np. w celu dywersyfikacji zakresu norm dla 
różnych grup wiekowych 

  

norma od liczba rzeczywista dolna wartość zakresu poprawności  TAK 

norma do liczba rzeczywista górna wartość zakresu poprawności  TAK 

jednostka 
łańcuch znaków, 

maks. 32 znaki 
jednostka miary dla wyniku badania i norm  TAK 

aktywne pole logiczne oznacza, czy badanie można wykonywać w laboratorium   

materiał 
łańcuch znaków, 

maks. 64 znaki 
typ materiału do badań: np. surowica   

cena liczba rzeczywista  TAK  

czas oczek. liczba całkowita czas oczekiwania w dniach TAK  

komentarz 
łańcuch znaków, 
maks. 64 znaki 

komentarz użytkownika   

wartość liczba całkowita (pole z innej tabeli – z tabeli wyników)  TAK 

      

Pole id jest polem wewnętrznym tabeli i nie jest widoczne dla użytkownika 

Pole aktywne pozwala na włączenie lub wyłączenie danego badania z listy wyboru badań 

przy tworzeniu nowego skierowania bez potrzeby usuwania wpisu z tabeli. 

Pole cena pozwala na wpisanie ceny badania, która pojawia się na skierowaniu dla pacjenta. 

Ceny badań są sumowane na skierowaniu. 

Pole czas oczekiwania pozwala na podanie w liczbie dni, ile czasu zajmuje wykonanie 

danego badania i analiza wyników. Informacja również pojawia się na skierowaniu dla 

pacjenta. 
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10 Tabela pacjentów 

Tabela pacjentów przechowuje dane osobowe pacjentów zgłaszających się na badania. Dane 

przechowywane są w programie przez cały okres użytkowania, dzięki temu jeśli pacjent 

wcześniej wykonywał badania w Państwa laboratorium, nie trzeba ponownie wpisywać do 

bazy jego danych osobowych. 

Struktura tabeli 

Struktura tabeli pacjentów jest następująca: 

nazwa pola 

tabeli 

typ i długość pola objaśnienie wydruk 
skierowania 

wydruk 
wyników 

id 
liczba całkowita, pole 

niewidoczne 
wewnętrzny indeks tabeli   

nazwisko 
łańcuch znaków, 

maks. 64 znaki 
nazwisko pacjenta TAK TAK 

imię 
łańcuch znaków, 
maks. 64 znaki 

imię pacjenta TAK TAK 

data 
urodzenia 

data 
data urodzenia TAK TAK 

PESEL 
łańcuch znaków, 

maks. 32 znaki 
numer PESEL TAK TAK 

dok. potw. 
tożsamość 

łańcuch znaków, 
maks. 128 znaków 

typ dokumentu potwierdzającego tożsamość TAK TAK 

płeć jeden znak płeć (K lub M) TAK TAK 

miasto 
łańcuch znaków, 
maks. 64 znaki 

miasto zamieszkania TAK TAK 

kod 
łańcuch znaków, 

maks. 16 znaków 
kod pocztowy TAK TAK 

ulica i nr 
łańcuch znaków, 

maks. 64 znaki 
ulica i numer, ew. numer domu TAK TAK 

poczta 
łańcuch znaków, 
maks. 64 znaki 

poczta (miejscowość) TAK TAK 

oddział 
szpitalny 

łańcuch znaków, 

maks. 128 znaków 
oddział szpitalny, jeśli pacjent przebywa w szpitalu TAK TAK 

NIP 
łańcuch znaków, 

maks. 16 znaków 
czas oczekiwania w dniach TAK TAK 

tel 
łańcuch znaków, 
maks. 32 znaki 

komentarz użytkownika TAK TAK 

tel sms 
łańcuch znaków, 

maks. 32 znaki 
(pole z innej tabeli – z tabeli wyników) TAK TAK 

e-mail 
łańcuch znaków, 

maks. 64 znaki 
adres poczty elektronicznej e-mail TAK TAK 

faks 
łańcuch znaków, 
maks. 32 znaki 

numer faksu   

gg 
łańcuch znaków, 

maks. 32 znaki 
numer komunikatora Gadu-Gadu   

tlen 
łańcuch znaków, 

maks. 32 znaki 
adres komunikatora Tlen   

skype 
łańcuch znaków, 
maks. 32 znaki 

adres komunikatora Skype   

jabber 
łańcuch znaków, 

maks. 32 znaki 
adres komunikatora (transportu) Jabber   

inne 
łańcuch znaków, 

maks. 64 znaki 
dowolne inne dane o pacjencie TAK TAK 

uwagi 
łańcuch znaków, 
maks. 64 znaki 

dowolne uwagi dotyczące pacjenta   
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11 Pierwsze kroki w pracy z programem 

Po uruchomieniu (i ewentualnej rejestracji i aktywacji) sugerujemy następujące kroki pracy 

z programem: 

Konfiguracja 

1 Wpisanie nowych danych badań lub przeredagowanie istniejących, w tym: 

a. Ustalenie cen 

b. Wyłączenie pola aktywacji z nieprzeprowadzanych badań lub usunięcie tych 

wpisów 

c. Ustalenie czasów oczekiwania 

d. Uzupełnienie pozostałych danych, typu kod, grupa, podział, norma, jednostka, 

itp. 

2 Opcjonalnie import tych danych z zewnętrznej tabeli 

3 Opcjonalne wpisanie danych pacjentów lub import tych danych z osobnej tabeli 

Codzienna eksploatacja 

1. Wpisanie skierowania dla pacjenta, w tym: 

a. wpisanie danych nowego pacjenta, gdy nie ma go w bazie 

b. wybór badań dla pacjenta 

2. Zapis i wydruk skierowania 

3. Po pobraniu materiału do badań i wykonaniu analiz, uzyskaniu wyników wypełnienie 

tabeli wyników badań dla danego skierowania, oraz: 

a. wydruk wyników lub / oraz 

b. wysłanie wyników do internetu 
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12 Tworzenie nowego skierowania 

W przypadku, gdy do laboratorium przychodzi pacjent „na badania” wykonuje się 

następujące kroki: 

 

1. Tworzy nowe skierowanie (przycisk Dodaj skierowanie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 

 

b. 
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a. wybiera pacjenta (lub dopisuje nowego pacjenta, gdy nie ma go w bazie) 

 

 

 

 

 

b. wybiera badania dla pacjenta 
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2. Zapisuje i drukuje skierowanie dla pacjenta 

3. Może wydrukować skierowanie w dwóch egzemplarzach – drugi dla laboratorium 
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TOKEN (kod dostępu) 

Jednym z istotnych elementów danych programu wykorzystywanych przy wysyłaniu 

wyników do internetu jest tzn. TOKEN, czyli inaczej KOD DOSTĘPU. 

TOKEN jest ciągiem 12 znaków: 

 Pierwsze 3 znaki – cyfry, oznaczają numer laboratorium (w ogólnej bazie 

laboratoriów) 

 Następne 9 znaków – cyfry i litery od A do H to losowy numer skierowania. 

 

TOKEN jest numerem niepowtarzalnym, co oznacza, że nie istnieją dwa takie same numery 

skierowań w obrębie danego laboratorium ani w obrębie wszystkich laboratoriów 

posiadających program. To wyklucza możliwość pomyłki wyników. 

Na każdym skierowaniu (na wydruku) znajduje się numer TOKEN niezależnie od tego, czy 

dane zostaną wysłane do sieci, czy nie. 

Wydruk skierowania 

Pacjent otrzymuje wydruk skierowania, wraz z ustną informacją o możliwości odbioru 

wyników z poziomu przeglądarki internetowej bez potrzeby ponownego odwiedzania 

laboratorium. Termin odbioru ustalany jest przez laboratorium. 

Wyniki badań wysłane do laboratorium pozostają tam przez okres min. jednego roku, co 

zapewnia wygodę w ich późniejszym odbiorze przez pacjenta. 
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13 Dodawanie wyników 

Po uzyskaniu wyników badań należy umieścić je w programie. W tym celu należy wybrać 

przycisk Dodaj wyniki z głównego okienka programu. 

 

 

 

 

 

 

 

14 Wysyłanie danych do internetu 

Jednym z głównych powodów powstania programu, jak i jedną z ważniejszych funkcji 

w świetle przewagi konkurencyjnej programu WynikiLab jest możliwość wysyłania wyników 

do internetu. 
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Funkcjonalność wymaga rejestracji i aktywacji programu. Opcja wysyłania wyników do 

internetu pojawia się w momencie wpisywania wyników badań. 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku błędu połączenia pojawi się odpowiedni komunikat. 

Uwaga: W odróżnieniu od wielu programów, program WynikiLab 

umożliwia pracę przy połączeniu nawiązywanym tylko na czas 

wysyłania wyników, co pozwala ograniczyć koszty połączenia 

w przypadku braku stałego łącza. 
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Ochrona danych pacjentów 

Dane w Internecie nie zawierają informacji osobowych pacjentów. Jest to paradygmat, który 

został aktywnie i głęboko przemyślany podczas konstrukcji programu. 

Zalety i wady przyjętego rozwiązania 

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze zalety i wady przyjętego rozwiązania. 

Zalety Wady 

brak danych „wrażliwych” w sieci, brak 
konieczności dbania o bezpieczeństwo 
danych, w tym: 

 szyfrowanie 

 zabezpieczenie serwerowni 

 certyfikaty i audyty bezpieczeństwa 

dzięki temu: 

 dużo niższa cena wdrożenia i 
utrzymania rozwiązania 

 zdecydowanie niższy koszt usługi 
dla użytkownika programu 
(laboratorium) 

 pacjent pobierając i drukując dane z 

sieci nie ma na nich informacji o 

swoich danych osobowych 

 dane osobowe znajdują się na 

skierowaniu wydrukowanym z 

programu, które otrzymał przy 

pierwszej wizycie w laboratorium 

 dopiero oba dokumenty stanowią 

całość i na podstawie tego samego 

numeru TOKEN pozwalają na 

jednoznaczne powiązanie badanego z 

wynikami 

 

Zdajemy sobie sprawę z pewnej niedogodności przyjętego rozwiązania w przypadku np. 

okazania wyników jednostce zlecającej, czyli np. lekarzowi rodzinnemu, kiedy na wynikach 

nie ma informacji o pacjencie ani pieczątek, dopiero połączenie ich ze skierowaniem stanowi 

całość. 

Proszę jednak zwrócić uwagę, że nasze rozwiązanie doskonale sprawdza się w przypadku, 

gdy pacjent chce uzyskać wyniki do własnej wiadomości. Jest to wygoda dla pacjenta 

i laboratorium (mniejszy wydatek czasowy na obsługę pacjentów przychodzących po wyniki), 

a ponadto nie wyklucza standardowego rozwiązania, kiedy pacjent osobiście przyjdzie po 

wyniki.  
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Tradycyjny sposób postępowania 

 

 

Proponowany przez nas sposób postępowania 

 

 

 

Nasz program dodaje opcję, która pozwala pacjentowi dowiedzieć się swoich wyników badań 

od razu, kiedy zostaną przez Państwa wysłane do sieci. Ponadto może je wydrukować 

w podobnej postaci do tej dostarczanej przez laboratorium, podczas osobistej wizyty. Zgodnie 

z wcześniejszymi informacjami, na wydruku brak jest danych osobowych pacjenta. 

Kluczem do tej funkcjonalności jest kod dostępu: 

 

 

 

TOKEN 
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Strona internetowa umożliwia uzyskanie wygodnego i czytelnego wydruku badań wraz 

z opisami. Do uzyskania informacji wymagany jest kod TOKEN przekazywany pacjentowi 

w chwili pierwszej wizyty 

15 Uprawnienia 

Ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa na każdym etapie pracy z „wrażliwymi” 

danymi, program WynikiLab wprowadza poziomy uprawnień, loginów i haseł.  

Dołożyliśmy starań, aby przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa jednocześnie 

pozostawić program prostym i wygodnym w obsłudze. 

Do uzupełnienia. 
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16 Archiwizacja bazy na zdalnym serwerze (i odzysk) 

Rozdział do uzupełnienia. 
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17 Dodatek A: Schemat rejestracji i aktywacji programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

W razie rezygnacji z rejestracji programu, 

w każdej chwili można otworzyć formularz rejestracji z menu Pomoc programu. 

1. Program sprawdza, czy jest, zarejestrowany i aktywny 

jeśli nie – pojawia się okienko umożliwiające rejestrację 
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18 

2. Użytkownik wypełnia pola 

dane do winiety na wydrukach 

3. Na podstawie wpisanych danych 

wyliczany jest kod rejestracyjny 

4. Użytkownik wysyła wpisane 

dane i kod do działu obsługi 

5. Dział obsługi sprawdza legalność 

i aktualność programu i przesyła 

do użytkownika kod aktywacyjny 

6. Użytkownik wpisuje otrzymany 

kod aktywacyjny do programu 

7. Program sprawdza poprawność 

wpisanego kodu aktywacyjnego 

8. Program zostaje aktywowany 
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Dodatek B: Wersja wielostanowiskowa 

Zaoferowany Państwu program jest wersją jednostanowiskową. Wynika to z polityki 

dostosowania programu do potrzeb odbiorcy – w tym przypadku naszą grupą docelową były 

niewielkie laboratoria. 

Wersja jednostanowiskowa ma wiele zalet z punktu widzenia niewielkiego odbiorcy, m.in.: 

 brak potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania serwerowego 

 niewielki rozmiar pliku instalacyjnego 

 brak potrzeby istnienia wewnętrznej sieci w firmie 

 niższa cena instalacji i wdrożenia w firmie 

 łatwiejsze utrzymanie oprogramowania i aktualizacje 

 niższe koszty sprzętu komputerowego 

 

Nasza firma oferuje Państwu również wersję wielostanowiskową, w przypadku takiego 

zapotrzebowania. Cena wersji wielostanowiskowej jest wyższa ale nie zależy od liczby 

komputerów (licencja obejmuje dowolną liczbę stanowisk). 

W celu uzyskania informacji o tej wersji programu prosimy o kontakt z przedstawicielem 

firmy. 

19 Dodatek C: Pliki programu 

Wersja jednostanowiskowa programu instaluje i modyfikuje system w następujących 

katalogach (przedstawiono domyślne ścieżki dla systemu Windows XP, ścieżki na Państwa 

komputerze mogą się różnić): 

1. C:\Program Files\WynikiLab\* - pliki programu 

2. C:\Documents and Settings\<użytkownik>\Dane aplikacji\wynikilab\* 

a. Plik bazy + kopia bazy 

b. Plik z ustawieniami programu (*.ini) 

 

 


