
 

A Cobra Sprint telepítése CobraContoLight felhasználók számára 

 

1. 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. 

 

   

2. A “Váltás Cobra Conto Light-ról”  telepítési mód valósítja meg a gyors, és biztonságos átállás 
lehetőségét a Cobra Sprintre. Ebben a telepítési módban másolja át a telepítő az Ön számláit, 
vevőit, termék-és szolgáltatás kódjait a használatban lévő Light adatbázisból a Sprintbe. 
A Cobra Sprint telepítése, és az adatok konvertálása úgy valósul meg, hogy a CobraContoLight 
program használatra kész állapotban marad. 
 
A konvertálás a telepítés után, az első programindítás előtt indul el! 
 

 

   



3. Az itt megadott CobraContoLight program adatai kerülnek konvertálásra. A “Frissítendő 

rendszer helye” ablakban található mezőben pontosan adja meg a Light program könyvtárát 
(pl.: C:\CCL). 

 

4. A CobraContoLight program jellemzően egy felhasználós üzemmódban fut, ezért felhasználói 
üzemmódként az “Egyetlen felhasználó, egyedi működés” megjelölése ajánlott. Hálózatos 
futtatási mód esetén kérjük konzultáljon a Cobra Computer ügyfélszolgálatával (1-577-0111)! 

 

 

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



   

6. A telepítés helyét megadva, a Tovább gombra kattintás után a program kijelzi, hogy a 
megadott könyvtárban milyen néven fogja létrehozni az új adatbázist. 
A Cobra Sprint felajánlott telepítési helye az előbbi ablakban megadott útvonalon belül a 
"pxdb" mappa. 

 

 
 

7. Az “sp.lic” licenc fájl bemásolása . 

- A telepítés közben egyszerűen meg kell keresni az sp.lic-et, és be kell tallózni a telepítő 
programmal. (A licenc fájlt a telepítő program a rendeltetési helyére másolja, amely a 
Cobra Sprint telepítési könyvtárának “CFG” alkönyvtára (Pl.: D:\Cobra Sprint\cfg\sp.lic). 

8. A “Telepítő Varázsló” a Sprint indító ikonját nem helyezi el a Windows munkaasztalán, de a 
Start menü programjai között elhelyezi a Sprintet. 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 – AAAAA, Cobra Sprint – BBBBB,…). 

A Start menü mappájának megadása után a “Telepítés” gombbal indítható a Sprint telepítése. 
Az egész telepítés csak néhány másodpercet vesz igénybe. 



  
 

9. A “Telepítő Varázsló” utolsó üzenetablaka a telepítés befejezéséről ad tájékoztatást. A 
telepítés végén a Sprint  automatikusan elindítható a “Befejezés” gombbal. 

 

 
 

10.  Az indítás után a CobraContoLight-ban létrehozott belépési nevek és jelszavak valamelyikével 
lehet belépni.  A Sprintbe konvertált belépési adatokat a Karbantartás      Felhasználók ablak 
tartalmazza. A Sprint az alapértelmezett “sprint” névvel, és “sprint” jelszóval a Light –ban 
alkalmazott jelszavaktól függetlenül elindítható. 
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) 

 



 
 

11. Fontos információk a konvertálásról; indítás előtti tudnivalók. 

 
 

12. Az adatok átmásolásáról, vagyis a konvertálási folyamat lényeges lépéseiről 
tájékozódhat. A másolási ablak összefoglalja a “Telepítő Varázslóban” előzetesen 
beállított telepítési paramétereket. A másolás elvégzéséhez az “Indítás” gombra kell 
kattintani. A sikeresen végződő konvertálás kiírja az átmásolt adatok számát is. 



 
 

 
 
 



13. Az adatmásolásnak vége, már csak egy kattintás távolságra van a Sprint. 

 
 
A két számlakészítő program közötti adatmásolást több alkalommal is el lehet végezni. Egy 
korábban már konvertált CobraContoLight adatbázist nem lehet ugyanarra a Cobra Sprint 
útvonalra konvertálni. Ismételt konvertáláskor a “Telepítő Varázsló” üzenettel hívja föl a 
figyelmet új telepítési könyvtár megadására. 
 

 

 



14. A Sprint főmenüje. Kezdődhet a konvertált adatok ellenőrzése! Kérjük tekintse át a Sprint 
számlatömbjeit (számlaállományait), a tömbökbe másolt bizonylatokat, a partner –és az 
áru/szolgáltatás törzsadatokat! 

 

 

A telepített Cobra Sprint eltávolítása 

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

 
 
 



 
 

 
 
 

Támogatás a Cobra Sprinthez 

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! 


