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Ελάχιστες απαιτήσεις Υλικού
� Επεξεργαστής: Intel Pentium 4 / AMD Athlon .
� Μνήμη RAM 2 GB.
� 3 GB ελεύθερο χώρο σε ξεχωριστή κατάτμηση του πρωτεύοντα σκληρού δίσκου ή
σε δευτερεύοντα δίσκο με αναγνωριστικό γράμμα τος D:

Απαιτήσεις λογισμικού
� WINDOWS 8 / WINDOWS 8.1(beta)
� .Net Framework 4.5
� Ενεργοποιημένο λογαριασμό Διαχειριστή (Administrator) προστατευμένο με κωδικό
πρόσβασης.
� Δευτερεύουσα κατάτμηση ΄σκληρού δίσκου ή δευτερεύοντα δίσκο με αναγνωριστικό
γράμμα συστήματος D: και ελάχιστο ελέυθερο αποθηκευτικό χώρο 3GB.
� Πρόγραμμα επαναφοράς λειτουργικού συστήματος ή αλλο παρόμοιο "Imaging
software" όπως π.χ Deep freeze.

Εγκατάσταση
� Εκτελέστε το πρόγραμμα ActiveCoin8Setup. Θα σας ζητηθούν δικαιώματα
διαχειριστή των Windows και θα πρέπει να το εγκαταστήσετε συνδεδεμένοι στον
υπολογιστή σαν Administrator.
� Αποδεχτείτε όλα τα βήματα της εγκατάστασης ώστε αυτή να πραγματοποιθεί στον
δίσκο D: μή παραλείποντας να επιλέξετε τη δημιουργία συντόμευσης στην επιφάνεια
εργασίας.
� Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης κάνετε δεξί κλικ στη συντόμευση που έχει
δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε "Εκτέλεση σαν διαχειριστής".
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει πάντα να εκτελείτε το πρόγραμμα όταν
είστε συνδεδεμένος σαν διαχειριστής του συστήματος. Επιπρόσθετα μπορείτε να
καθορίσετε στο μενού ιδιοτήτων της συντόμευσης να εκτελείται το πρόγραμμα
πάντα με δικαιώματα διαχειριστή ώστε να μην χρειάζεται να το εκκινείτε με δεξί
κλικ.
� Στη φόρμα που θα εμφανιστεί περιέχεται ένας κωδικός που απαιτείται για την
ενεργοποίηση Επικοινωνήστε με http://www.electrop.gr για την συνέχιση της
διαδικασίας εγκατάστασης και ενεργοποίησης.

Αρχικές ρυθμίσεις
Καρτέλα "Ρυθμίσεις
"
Ρυθμίσεις"

Σχήμα 1

-

Στο πεδίο Χρόνου λειτουργίας (1) Σχήμα 2 συμπληρώστε τον χρόνο σε ακέραια
λεπτά της ώρας, που θέλετε να αντιστοιχεί στο νόμισμα του 0.5€. Ο χρόνος για τα
υπόλοιπα νομίσματα ρυθμίζεται αυτόματα με βάση αυτή την αξία.
Στο πεδίο χρόνου προειδοποίησης λήξης χρόνου (2) Σχήμα 2 πληκτρολογήστε
σε ακέραια λεπτά της ώρας τον χρόνο πριν απο την λήξη του διαθέσιμου χρόνου
θα εμφανιζεται προειδοποιητικό μήνυμα στο χρήστη.
Στα πεδία δωρεάν χρόνου (3) Σχήμα 2 πληκτρολογήστε αντίστοιχα τον δωρεάν
χρόνο που θέλετε να παρέχεται στον χρήστη και το απαιτούμενο αθροιστικά ποσό
που θα πρέπει να έχει εισάγει ο χρήστης για την ενεργοποίησή του..Η
καταμέτρηση του ποσού ανανεώνεται κάθε φορά που απονέμεται δωρεάν χρόνος.
Η χρήση του δωρεάν χρόνου ισχύει μόνον εφ' όσον το τετραγωνάκι δίπλα στα
πεδία είναι τσεκαρισμένο.

-

-

Το πεδίο υπολειπόμενου χρόνου (4) Σχήμα 2 χρησιμεύει για να καταχωρείτε κατα
βούληση τον υπολειπόμενο χρόνο του χρήστη. Απαιτείται να πατήσετε το κουμπί
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να καταχωρηθει και να ενημερωθεί άμεσα ο μετρητής. Με
το κουμπί μηδενισμού μηδενίζεται το πεδίο υπολειπόμενου χρόνου και πρέπει
παρομοίως να πατήσετε το κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να μηδενιστεί και ο
χρονομετρητής.
Με την επιλογή (5) Σχήμα 2 ενεργοποιημένη εξασφαλίζετε ότι το πληκτρολόγιο
και το ποντίκι θα είναι κλειδωμένα για τον χρήστη εάν δεν υπάρχει υπόλοιπο
χρόνου.

"
Καρτέλα "Αναφορές
Αναφορές"

Σχήμα 2
-

Στον πίνακα "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΔΕΝΙΣΜΩΝ" τηρείται ημερολογιακά το ιστορικό
των μηδενισμών του ταμείου του συστήματος..Ο μηδενισμός πραγματοποιείται
με το κουμπί "Μηδενισμός".
Το πεδίο "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ χρησιμεύει στην αποθήκευση σημειώσεων απο τον
διαχειριστή. Η αποθήκευση γίνεται στον Internet server του ActiveCoin8 και
απαιτεί ειδικά δικαιώματα για την χρήση του κατόπιν συνεννόησης με την
εταιρεία.

"
Καρτέλα "Διαχείριση
Διαχείριση"

Σχήμα 3
- Πίνακας "Ασφάλεια" (1) Σχήμα 3
� Στο πεδίο 1 πρέπει να επιλέξετε απο την λίστα των εμφανιζόμενων χρηστών εκείνον
με τον οποίο θα λειτουργεί το σύστημα όταν βρίσκεται σε περίοδο χρονοχρέωσης.
Επιλέξτε το όνομα του χρήστη που έχετε δημιουργήσει σύμφωνα με τις
προηγούμενες οδηγίες εγκατάστασης.
� Επιλέξτε το πεδίο (2) Σχήμα 3 γεάν θέλετε να γίνεται επανεκκίνηση του
υπολογιστή με το τέλος χρόνου του χρήστη.Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη
εάν χρησιμοποιείτε κα΄ποιο πρόγραμμα "imaging", επαναφοράς του συστήματος.
� Με το πεδίο (3) Σχήμα 3 καθορίζετε εάν θα μπορεί ο χρήστης να μετακινεί τον
μετρητή ActiveCoin8 στην επιφάνεια εργασίας.
� Η παράμετρος (4) Σχήμα 3 έχει σχέση με τη διαχείριση του νέου metro interface
εφαρμογών αλλα και των παιχνιδιών πλήρους οθόνης κατα την εμφάνιση του
προειδοποιητικού μηνύματος τέλους χρόνου και ενδείκνυται να ορίζεται στην τιμή
10.

- Πίνακας (5) Σχήμα 3
Οι ρυθμίσεις του πίνακα αυτού ενεργοποιούν / απενεργοποιούν τις αντίστοιχες
λειτουργίες που αναφέρονται στον τίτλο τους.Προτείνεται η ενεργοποίηση
όλων.Επειδή κάποιες απο αυτές εξαρτώνται απο την αποθήκευση τιμών στο μητρώο
του συστήματος, συνιστάται επανεκκίνηση του υπολογιστή με κάθε
πραγματοποιούμενη αλλαγή τιμών.
- Πινακας "Κερματοδέκτης" (6) Σχήμα 3
Το πρόγραμμα ActiveCoin8 συνεργάζεται και ελέγχει οποιονδήποτε κερματοδέκτη
συνδέεται στην παράλληλη (LPT) θύρα του υπολογιστή. Συνήθως οι ρυθμίσεις που
απαιτούνται είναι αυτές με τπου είναι προεπιλεγμένες κατα την εγκατάσταση του
προγράμματος. Για κάθε περαιτέρω τεχνική πληροφορία μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε με το εξειδικευμένο τεχνικό μας τμήμα. Στα πεδία του πίνακα (6)
εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις της παράλληλης θύρας και μπορούν να
παραμετροποιηθούν ανάλογα με το υλικό σας.
- Πίνακας "Δοκιμή Θύρας" (7) Σχήμα 3
Αποτελεί βοηθητικό εργαλέιο για τυχόν επιπλέον διάγνωση και ρύθμιση της
παράλληλης θύρας του υπολογιστή.Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό
μας τμήμα για σχετικές πληροφορίες και υποστήριξη.Χρήσιμο βοηθητικό υλικό στο
διαδίκτυο μπορείτε να δείτε εδώ. (Αγγλικά).
- Πίνακας "Εικόνα Φόντου" (8) Σχήμα 3
Ο πίνακας αυτός αφορά την εικόνα φόντου που εμφανίζεται στον χρήστη όταν το
σύστημα είναι σε αναμονή πελάτη.
Μπορείτε να επιλέξετε είτε μία στατική εικόνα , είτε εναλασσόμενη προβολή
περισσότερων εικόνων που βρίσκονται μέσα στον ίδιο φάκελο.χρησιμοποιώντας τα
αντίστοιχα πεδία. Φροντίστε οι εικόνες να βρίσκονται αποθηκευμένες σε τοποθεσία
εκτός της κατάτμησης δίσκου D: εφ' όσον έχετε ενεργοποιημένη την επιλογή
"Απόκρυψη D:" στον πίνακα (5).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Για να εφαρμοστεί οποιαδήποτε απο τις παραπάνω
ρυθμίσεις πρέπει πριν την έξοδο απο τις καρτέλες διαχείρισης να πατηθεί το πλήκτρο
"ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ".

Πρόσθετες Λειτουργίες

Το ActiveCoin8 είναι ένα πρόγραμμα εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του σύγχρονου
ιδιοκτήτη αλλα και χρήστη. Στα πλαίσια της της λογικής αυτής, για να λειτουργεί πρέπει
ο υπολογιστής να είναι συνδεδεμένος στο Ιντερνετ.
Αυτό παρέχει τη δυνατότητα αναβαθμίσεων αλλα και την εν δυνάμει ένταξη της κάθε
μονάδας στην οποία εκτελείται το πρόγραμμα, σε ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο που με την
ενεργοποίηση του χαρακτηριστικου "online panel" διασυνδέει κατα βούληση όλους τους
χρήστες τερματικών Active Coin σε μία on-line κοινότητα μέσα απο ένα μικρό σε
μέγεθος αλλα με πολλές δυνατότητες Internet Browser που μπορεί να προβάλλει ο
χρήστηςκατα βούληση επάνω στο χρονομετρητή.
Το περιεχόμενο αυτού του μικροσκοπικού browser είναι χρήσιμοι σύνδεσμοι,παραπομπές
κοινωνικών δικτύων, ειδήσεις, ενημερώσεις και προτάσεις επικοινωνίας μεταξύ των
χρηστών.
Εάν σας ενδιαφέρει το ActiveCoin8 που χρησιμοποιείτε να επωφελείται απο τη
δυνατότητα του online panel επικοινωνήστε μαζί μας για την ενεργοποίησή του εντελώς
δωρεάν.

