Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 23
UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 23
NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI
Po włożeniu płyty DVD z programem IBM SPSS Statistics 23 do napędu, program instalacyjny
uruchamia się automatycznie. Jeśli okienko nie pojawiło się, należy uruchomić program
PS_Launcher.exe ręcznie. Znajduje się on na płycie instalacyjnej w katalogu Windows.
W oknie dialogowym, które się otworzy, należy wybrać pierwszą opcję „Wszystkie
Komponenty”

W kolejnym oknie należy kliknąć w przycisk Dalej

Następnie pojawi się informacja o ilości oraz rodzaju składników instalowanych przez
instalator. W celu przejścia do kolejnego okna należy wcisnąć przycisk Dalej

W kolejnym oknie należy kliknąć w przycisk Dalej, a następnie zaakceptować warunki umowy
licencyjnej. Jeżeli warunki umowy nie zostaną zaakceptowane, instalator przerwie instalację programu
i zakończy pracę.

W następnym kroku program instalacyjny umożliwia zmianę katalogu docelowego, w którym
zainstalowany zostanie IBM® SPSS® Statistics 23. Jeżeli lokalizacja domyślna Państwu odpowiada, to
wystarczy kliknąć w przycisk Dalej ,Jeżeli nie, przycisk Przeglądaj… pozwoli wybrać inną lokalizację.

W oknie, które się pojawi należy wybrać typ licencjonowania. W tym wypadku wybrana
powinna być opcja „Lokalna licencja jednostanowiskowa”, która jest opcją domyślną. Po upewnieniu
się, że wybrana została właściwa pozycja należy kliknąć Dalej.
Po pomyślnie zakończonej instalacji należy ponownie uruchomić komputer wybierając opcję
„Uruchom ponownie teraz”, a następnie kliknąć Zakończ. Należy zwrócić uwagę, aby przed ponownym
uruchomieniem komputera zapisać zmiany w otwartych plikach, a następnie pozamykać wszystkie
działające programy.

Po ponownym uruchomieniu komputera należy dodatkowo przeprowadzić aktywację
programu. Brak autoryzacji licencji uniemożliwi pracę z oprogramowaniem. W tym celu należy
uruchomić „PS IMAGO LicenseActivator” znajdujący się w folderze „…/LicenseActivator PS
IMAGO/LicenseActivator”.

W oknie aktywacji licencji należy kliknąć Dalej. Zostawiamy docelowa zaznaczoną opcję „Uzyskaj teraz
licencję” i klikamy przycisk Dalej
UWAGA: PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI POSIADANIA AKTYWNEGO POŁĄCZENIA Z INTERNETEM
W TRAKCIE PROCESU AKTYWACJI. JEST TO NIEZBĘDNE, ABY AKTYWACJA ZAKOŃCZYŁA SIĘ POMYŚLNIE

Proces autoryzacji licencji polega na wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego, który otrzymują
Państwo wraz z płytą z programem lub który można wygenerować na Państwa koncie w Panelu Działu
IT. Wpisujemy go w polu Wprowadź kod, następnie klikamy w przycisk Dalej.

Kliknięcie w przycisk Zamknij, powinno zakończyć proces autoryzacji programu. Od tej chwili
będzie można już z niego w pełni korzystać. Ikonę umożliwiającą uruchomienie programu znajdą
Państwo w Menu Start pod nazwą PS IMAGO

W razie problemów z autoryzacją najczęściej problemem okazuje się być brak aktywnego
połączenia z Internetem, bądź niepoprawnie wpisany kod autoryzacyjny. W tym przypadku prosimy:




zamknąć okno kreatora autoryzacji poprzez kliknięcie w krzyżyk w prawym górnym
rogu okna dialogowego lub kliknięcie w przycisk Anuluj
uruchomić kreatora autoryzacji ponownie (znajduje on się w Menu Start w folderze
IBM SPSS Statistics)
upewnić się, że komputer, na którym chcą Państwo dokonać autoryzacji jest
podłączony do Internetu i upewnić się, czy kod autoryzacyjny, który Państwo wpisują
jest poprawny.

Jeżeli rozwiązania te okażą się nieskuteczne, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta
i Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań.
Adres e-mail: it@kozminski.edu.pl
Telefon: +48 (22) 519-21-45
Jesteśmy również do Państwa dyspozycji w pokoju A115 w godzinach:
Poniedziałek
8:00 – 18:00

Wtorek
8:00 – 18:00

Środa
8:00 – 18:00

Czwartek
8:00 – 19:00

Piątek
8:00 – 19:00

Sobota
8:00 – 16:00

Niedziela
8:00 – 16:00

