
TERC V.I.P. Programrendszer                                                     Frissítés telepítése internetről 

TERC Kft. 1149 Budapest, Pillangó park 9. Telefon:222-2402   1.oldal 

A TERC VIP költségvetés-készítő program frissítése, Interneten keresztül, manuálisan 

 
Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetés-
készítő program felhasználói számára, hogy amennyiben megvásárolják programjuk 
frissítését, azt már nem csupán DVD-ről, hanem akár az Internet segítségével is telepíthetik 
számítógépükre. 
A TERC Kft. szerverén elhelyezett, minimális installer-csomag letöltését követően indítható a 
frissítés telepítése. A felhasználónak, miután elindítja a programot, ugyan azt a metódus kell 
követnie, mintha csak a már megszokott, a DVD lemezről történő telepítési folyamatot 
végezné. Szolgáltatásunkkal könnyíteni és gyorsítani szeretnénk a frissítés lehetőségét 
felhasználóink számára. 
 
Természetesen ezzel a lehetőséggel csak azok a felhasználók élhetnek – pontosabban, csak azok tudják 

sikeresen elvégezni a telepítést – akik megvásárolták a program frissítését! 

 
A jelen pillanatban legfrissebb változat letöltésére szolgáló link: 
http://setup.terc.hu/tercvip_2013_1.exe 

 
A letöltést követően, ennek felhasználása során a következő módon érdemes eljárni: 
A telepítő csomag maga, egy EXE fájl - a neve: tercvip_2013_1.exe -, melyet csak futtatni 
kell a letöltést követően, pl. dupla kattintással. 
Ekkor elindul az állományok automatikus kicsomagolása, ahol is egy ablakban megadható, 
hogy hova kerüljenek a telepítő állományok kibontásra. Ha lehet, itt írja be az útvonal mezőbe 
a következőt: 'C:\vipsetup'. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Így a kicsomagolás végén létrejön a 'C:\' meghajtón egy VIPSETUP nevű mappa, melyben a 
'START32.EXE' fájl segítségével - Vista vagy Win7 esetén rendszergazdaként futtatva - 
indíthatja a telepítőt. 
Ha a költségvetés-készítő telepítése véget ért, nyugodtan törölheti a VIPSETUP mappát 
számítógépéről. 
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A TERC VIP költségvetés-készítő program frissítése, Interneten keresztül, a programból 
 
Mindemellett a jelen pillanatban már forgalmazás alatt álló, TERC VIP 2013/1 verziószámú 
programunknak Ügyfélszolgálati moduljába beépített funkcióként jelent meg a frissítő 
csomag internetről történő letöltésére szolgáló menüpont. 
 

 
 

 
Az Ügyfélszolgálati programmodult elindítva, abban a ’TERC VIP programcsomag > 

Programcsomag aktualizálás > Legfrissebb programcsomag telepítése’ menüpont 
segítségével indítható a költségvetés-készítő program frissítő csomagjának letöltése. A 
folyamat végeztével az előzőleg leírtak alapján végezhető a frissítés telepítésének művelete. 
 


