
A Cobra Sprint telepítése  

A telepítő program elindítása után a “Sprint Telepítő Varázsló” irányítja a 
telepítés folyamatát. 

A “Felhasználási (licenc) feltételek” elfogadása szükséges ahhoz, hogy a 
“Telepítő Varázsló“ felkínálja a telepítési módokat. 

 

Jelen esetben új licenc vásárlásáról és a Sprint első telepítéséről van szó, tehát 

a megfelelő pontot kell választani. 

 

A következő ablakban megadható rövid név a telepítés egyedi elnevézésére 

szolgál, és csak abban a speciális esetben kell kitölteni, ha több példányban is 
telepítjük a Sprintet. Ilyenkor az itt megadandó névvel különböztetjük meg az 
egyes Sprint telepítéseket, mind a Start menüben, mind a telepítési könyvtárak 

elnevezésében.  



Jellemzően ezt üresen hagyhatjuk, és tovább léphetünk. 

 

A Cobra Sprint program általában egy felhasználós üzemmódban fut, ezért 
felhasználói üzemmódként az “Egyetlen felhasználó, egyedi működés” 

megjelölése ajánlott.  

Hálózatos futtatási igény esetén kérjük konzultáljon a Cobra Computer 

ügyfélszolgálatával (1-577-0111)! 

 

A „Telepítési hely kiválasztása” ablakban a program telepítési helyként 
felajánlja: 



 32 bites Windows rendszerekben szokványos "C:\Program Files\Cobra 

Sprint" mappát,  

 vagy a 64 bites Windows rendszerekben a "C:\Program Files (x86)\Cobra 

Sprint" mappát.  

Természetesen Ön eltérhet a felkínált telepítési helytől. Az ablakban megadhat 

saját telepítési útvonalat is.  

A megadott telepítési könyvtárat a „Telepítő Varázsló” létrehozza. 

 

A telepítés helyét megadva, a Tovább gombra kattintás után a program kijelzi, 

hogy a megadott könyvtárban milyen néven fogja létrehozni az új adatbázist. A 
felajánlott telepítési hely az előbbi ablakban megadott útvonalon belül a "pxdb" 

mappa lesz. 



 

Az “sp.lic” licenc fájl bemásolása. 

Telepítés közben egyszerűen meg kell keresni az sp.lic-et, és be kell tallózni a 
telepítő programmal. A lic fájlt a vásárlás sikeres lezárása után kapta meg 

email-en. A megadott licenc fájlt a telepítő program a rendeltetési helyére 
másolja, amely a Cobra Sprint telepítési könyvtárának “cfg” alkönyvtára (Pl.: 

D:\Cobra Sprint\cfg\sp.lic). 

 

A “Telepítő Varázsló” a Sprint indító ikonját elhelyezi a Start menü programjai 
között. A Sprintet több példányban is lehet telepíteni egy számítógépre. Ebben 

az esetben különösen hasznos, hogy megadható az adott Sprint példányhoz 



tartozó cég, vagy gazdálkodó szervezet neve, vagy nevének egy részlete (Pl.: 

Cobra Sprint – CégA, Cobra Sprint – CégB,…). 

 

A Start menü mappájának megadása után a “Telepítés” gombbal indítható a 

Sprint telepítése. Az egész telepítés csak néhány másodpercet vesz igénybe. 

A “Telepítő Varázsló” utolsó üzenetablaka a telepítés befejezéséről ad 

tájékoztatást. A telepítés végén a Sprint automatikusan elindítható a “Befejezés” 
gombbal. 

 

 

 



Indítás 

Az indítás után a Sprintbe az alapértelmezett “sprint” névvel, és “sprint” 
jelszóval lehet belépni.  

A telepített Cobra Sprint a “runsprint” fájllal közvetlenül a fájlkezelőből, 
indítóikonnal, vagy a Start menu Programok menüből is indítható. 

Indító ikon készítésekor a “runsprint.bat” fájlt kell megadni az indító parancshoz 
(Pl.: D:\Cobra Sprint\runsprint.bat) 

 

Cobra Sprint telepítés eltávolítása 

Korábbi telepítésű, használaton kívüli Sprint programok az operációs rendszer 
Start menü Programok listájában egyszerűen eltávolíthatók. 

 

 

A telepítéssel és a konvertálással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Cobra 
Computer ügyfélszolgálatához a 1-577-0111 telefonszámon! Írásban is keresheti 

a Sprint szakembereit a sprint@cobra.hu e-mailen. 

Jó munkát, és sikeres telepítést kívánunk! 

 


