ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ VIAL+
1. Для встановлення програмного забезпечення Vial+, Вам необхідно
перейти за посиланням: http://kint.com.ua/ua/vial/download
Де перед Вами з’явиться піктограма для

завантаження

бізнес –

симуляції Vial+ (див. рисунок 1).

Рисунок 1-Піктограма для завантаження програми
2. Після завантаження програмного забезпечення Vial+, запустіть
файл, який був завантажений на комп’ютер, та дотримуючись подальших
інструкцій встановлення програми.
ВАЖЛИВО: в окремих випадках антивірусне забезпечення блокує
встановлення програмного забезпечення Vial+, тому на час встановлення
рекомендується вимкнути або призупинити дії антивірусного забезпечення
та спробувати встановити ще раз Vial+
Не переживайте, нам “не потрібний” ваш комп’ютер. Реакція
антивірусного забезпечення викликана установкою деяких компонентів
Vial+.
У разі винекнення додаткових питань, Ви можете звернутись до нашої
служби підтримки (контакти вказані у кінці даної інструкції).
3. Запустивши установщик програми перед Вами з’явиться наступне
вікно (див. рисунок 2).

Рисунок 2-Вікно установщика програми

Програмне забезпечення Vial+ реалізовано у трьох мовних
локалізаціях:
- Українська;
- Російська;
- Англійська.
Тому згідно Ваших вподобань, оберіть мову та натисніть
“Установить”
Дотримуйтесь подальших рекомендацій установщика програми.
ВАЖЛИВО: дійшовши до пункту “Выбор варианта установки” (див.
рисунок 3), Вам слід обрати пункти “Детальная настройка параметров
установки программы” та натиснути “Далее”

Рисунок 3-Вікно установщика програми

Перед Вами з'явиться наступне діалогове вікно (див. рисунок 4), де
слід переконатись що відмічено пункт “Устанавливать сервер FireBird”.

Рисунок 4-Вікно установщика програми

Після цього натискаєм “Далее” та чекаєм поки іде установка
програмного забезпечення Vial+.
Перед Вами повинно з’явитись наступне діалогове вікно (див.
рисунок 5).
Встановлення програмного забезпечення займає 5-10 хвилин, все
залежить від конфігурації Вашого комп’ютера.

Рисунок 5-Вікно установщика програми

Після встановлення

програмного забезпечення Vial+ перед Вами

повинно з’явитись наступне діалогове вікно (див. рисунок 6).

Рисунок 6-Вікно установщика програми
Після встановлення програмного забезпечення Vial+, Вам необхідно
перезавантажити комп’ютер – це необхідно для коректної роботи
програми
Якщо Ви зробили усе вірно, то на робочому столі має з’явитись іконка
програмного забезпечення Vial+ (див. рисунок 7).

Рисунок 7-Піктограма програми Vial+

Залишилось запустити програму та відчути себе директором
підприємства !
Далі буде приведені рекомендації щодо запуску програмного
забезпечення Vial+

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПУСКУ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ VIAL+
1. Запустити піктограму на робочому столі із назвою ViAL (див.
рисунок 1).

Рисунок 1-Піктограма запуску програми
2. Після запуску програми Vial +, з’явиться діалогове вікно, у якому
слід обрати – Start Simulation, виділено червоним коліром (див. рисунок 2).

Рисунок 2-Діалогове вікно програми

3. У вікні що з’явиться (див. рисунок 3), вибираємо файл, який був
надісланий на електронну адресу. Перед використанням файл, потрібно
завантажити на комп’ютер (далі слід обрати, місце де знаходиться файл і
натиснути “Открыть”) Файл містить розширення *.enc

Рисунок 3- Діалогове вікно програми
4. Далі відбудеться процес емуляції.У наступному діалоговому вікні,
з’явиться можливість обрати варіанти запуску процесу (див. рисунок 4).
Програма надає наступні варіанти:
1.Вариант для тех, кто впервые организовывает виртуальный бизнес
в ViAL +;
2. Вариант для опытных КИНТовцов.
Залежно від рівня користування програми, обираємо варіант.
РЕКОМЕНДАЦІЯ : ДЛЯ НЕДОСВІДЧЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ,
ВСЕ ТАКИ КРАЩЕ ОБРАТИ, ВАРІАНТ 1, ПРИ ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ
ДАЮТЬСЯ ПІДКАЗКИ(ДИВ. ПУНКТ 4)

Рисунок 4 - Діалогове вікно програми
5. Ви опиняєтесь у світі “бізнеса”, де перед Вами відкриваються нові
горизонти та можливості !
Перед Вами з’явиться діалогове вікно (див. рисунок 5), де надається
кокроткий інструктаж та побажання щодо подальшої роботи у симуляції
Vial+.
Після того як Ви прочитали інструктаж, Вам слід обрати варіант
подальших дій, а саме:
- перейти к первому заданию;
- я

опытный

КІНТовец,

буду

самостоятельно

создавать

собственный бизнес.
Залежно від Вашого рівня знань даної симуляції, оберіть свій варіант.
РЕКОМЕНДАЦІЯ : ДЛЯ НЕДОСВІДЧЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ,
ВСЕ ТАКИ КРАЩЕ ОБРАТИ, ВАРІАНТ “ПЕРЕЙТИ К ПЕРВОМУ
ЗАДАНИЮ”, ПРИ ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ ДАЮТЬСЯ ПІДКАЗКИ

Рисунок 5- Діалогове вікно програми
6. Далі перед Вами з’явиться діалогове вікно (див. рисунок 6), у
якому описана – Логічна структура навчального процесу, який Вам слід
пройти. Після ознайомлення із даною структурою Вам слід натиснути на
“Вернуться к учебному этапу” (див. рисунок 7).

Рисунок 6- Діалогове вікно програми

Рисунок 7- Діалогове вікно програми

Далі перед Вами з’явиться діалогове вікно (див. рисунок 8), у якому
Вам вже даються певні завдання та рекомендації щодо їх виконання.
По мірі виконання завданнь Вам будуть доступні нові відділи, таким
чином це дасть Вам можливість краще ознайомитесь із самою симуляцією
Vial+ .

Рисунок 8- Діалогове вікно програми
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Персональный помощник – кнопка при натисканні якої перед Вами
з’являється поточне завдання, яке слід виконати.
Вернет на предыдущую вкладку - кнопка при натисканні якої поточне
діалогове вікно переключається на попереднє.
Организационная структура предприятия - кнопка при натисканні якої
Ви опинетесь у організаційній структурі підприємства. ПРИМІТКА:
натискання на дану кнопку переведе Вас у відділ який був відкритий до того.

Якщо у Вас виникає питання наступного характеру: “У поданій
вибірці доступні не всі наявні сегменти ринку, а лише 6 з них. Це заплановане
обмеження, чи збій?”
Відповідь: “Це не збій, а обмеження. Перші декілька етапів несуть
пізнавальний характер – це зроблено із метою, щоб користувачі як омога
більше набули практичних знань та навичок стосовно бізнес процесів у
програмному середовищі ViAL +.
7. Після прийняття рішень, які повинні були виконатись учасником
протягом поточного дня, слід зробити звіт. Для цього необхідно виконати
наступне: у діалоговому вікні обрати “файл”, команда знаходиться у
верхньому лівому ряді меню програми, виділено червоним коліром (див.
рисунок 9).

Рисунок 9 - Діалогове вікно програми

8. Після цього слід обрати у випадаючому меню строку “Сохранить
решение и закрыть программу”, виділено червоним коліром (див. рисунок
10).

Рисунок 10 - Діалогове вікно програми
9. Після чого з’явиться нове діалогове вікно, де слід обрати
“Продолжить сохранение” , виділено червоним коліром (див. рисунок 11).

Рисунок 11 - Діалогове вікно програми

10. Після цього відбувається збереження даних та формування
звітності. Повинно з’явитись діалогове вікно наступного змісту (див. рисунок
12), де слід обрати команду “Нет, я отправлю позже” виділено червоним
коліром.

Рисунок 12 - Діалогове вікно програми
11. Після чого буде створений файл звітності. У вікні, що з’явиться
слід обрати наступну команду “сохранить решение на компьютер”, виділено
червоним коліром (див. рисунок 13).

Рисунок 13 - Діалогове вікно програми

12. Після цього буде сформований файл звітності, який потрібно зберегти на
комп’ютер, вказавши місце розташування. Файл матиме розширення *.OUT
(див. рисунок 14).

Рисунок 14 – кінцевий файл звітності
Даний файл, потрібно відіслати на електронну пошту, за адресою
vial@kint.com.ua
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