Uruchamianie Multibooka.
Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym
program ma być używany.

1. Uruchomienie Multibooka
Po podłączeniu nośnika i wykryciu go przez system, w zależności od ustawień na danym
komputerze:
- Multibook zostanie automatycznie uruchomiony (przejdź do kroku 2 Logowanie.)
- Wyświetli się okno autoodtwarzania

Rys. 1. Okno autoodtwarzania.

Należy wówczas kliknąć opcję Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
Uwaga!
Jeśli okno autoodtwarzania się nie wyświetli, należy kliknąć na ikonę Mój komputer poprzez
menu Start lub skrót na pulpicie.

Następnie prawym klawiszem myszy klikamy ikonę dysku z Multibookiem, po czym z menu,
które się wyświetli wybieramy Otwórz lub Eksploruj w zależności, która z tych opcji jest
dostępna.

Rys. 2. Okno Mój komputer.

Zostanie wyświetlone okno, w którym widoczny będzie jeden folder WSiP i dwa pliki.
Otwieramy folder, klikając na niego lewym przyciskiem myszy
Wyświetli się kilka folderów oraz kilka plików.

Rys. 3. Zawartość folderu WSiP.

Klikamy pliku WSIP.exe żeby go uruchomić.
Uwaga! W zależności od ustawień w systemie końcówka .exe może być niewidoczna i w takiej
sytuacji klikamy na ikonę WSIP (pisaną wielkimi literami).

2. Logowanie
Po uruchomieniu Multibooka wyświetlony zostanie ekran logowania. W oknie tym należy
podać ten sam adres email i hasło które używane są do logowania w Klubie Nauczyciela, po
czym kliknąć Zaloguj się.
W przypadku informacji o błędnym adresie lub haśle, należy upewnić się, że zostały wpisane
poprawnie i powtórzyć logowanie.

Rys. 4. Okno logowania.

Uwaga!
Jeśli nie posiadasz konta w Klubie nauczyciela skorzystaj z opcji Zarejestruj się. Jeśli
zapomniało się hasło, można skorzystać z opcji Przypomnienie hasła.
Jeśli podczas logowania wyświetlą się komunikaty dotyczące zabezpieczeń, w każdym z nich
klikamy opcję Tak

Rys. 5. Pierwszy przykład komunikatu zabezpieczeń.

Rys. 6. Drugi przykład komunikatu zabezpieczeń.

Rys. 7. Trzeci przykład komunikatu zabezpieczeń.

3. Aktualizacja programu
Po zalogowaniu, program automatycznie sprawdza czy dostępna jest jego aktualizacja.
Jeżeli jest dostępna nowsza wersja, pojawi się okno z zapytaniem czy ma ona zostać pobrana
i zainstalowana.

Rys. 8. Okno informujące o możliwości pobrania aktualizacji.

Uwaga!
Zalecamy zawsze skorzystanie z dostępnej opcji aktualizacji.

Kliknięcie na przycisk Może później uruchomi program, natomiast kliknięcie Aktualizuj
wyświetli okno aktualizacji i zacznie automatyczne pobieranie najnowszej wersji programu.
Uwaga!
W zależności od szybkości transferu i rozmiaru multibooka aktualizacja może potrwać od
kilku do kilkudziesięciu minut.

Po pobraniu pliku wyświetli się komunikat o zakończeniu aktualizacji i przycisk Zamknij
multibooka. Zamknięcie go jest finalnym krokiem pobrania aktualizacji programu.

Rys. 9. Okno aktualizacji.

4. Aktualizacja podręcznika
Jeżeli program wykryje dostępną, nową wersję któregoś z podręczników, dostępna będzie
opcja jej pobrania. Można wtedy pobrać pliki klikając Pobierz.
Pobranie nowszej wersji podręcznika jest zalecane, lecz można ją pominąć, klikając na
obszarze okładki poza przyciskiem Pobierz. Pominięta aktualizacja wersji podręcznika
dostępna będzie przy kolejnym uruchomieniu multibooka.

Rys. 10. Podręcznik z dostępną opcja pobrania aktualizacji.

5. Wczytanie podręcznika
Jeżeli podręcznik dostępny jest w najnowszej wersji, na półce widoczna będzie jego okładka.
Kliknięcie na niej rozpocznie wczytywanie podręcznika. Po wczytaniu wyświetli się treść
książki i będzie można rozpocząć z nią pracę.

Rys. 11. Podręcznik w najnowszej wersji.

Uwaga!
W związku z dekompresją części plików, konieczna do poprawnego działania programu,
pierwsze uruchomienie Multibooka, oraz pierwsze uruchomienie po pobraniu aktualizacji
trwa pewien czas. W zależności od tytułu, oraz konfiguracji komputera, czas oczekiwania
może wynosić od kilku, do kilkudziesięciu minut. Przed korzystaniem z Multibooka zalecane
jest wcześniejsze sprawdzenie dostępnych opcji aktualizacji i ich instalacja.

