
 

 

 

TSVA ÁRLISTA 

Érvényes 2009. ápril is  1- től  

 

 

TSVA 1.0 szoftver licenc listaára (egy év követést tartalmaz) 149 900 Ft 

Kedvezményes listaár 2009. július 1-ig 
(egy év követést tartalmaz) 

99 900 Ft 

Havi törlesztéses konstrukcióban a szoftver ára, ami a követés 
díját is tartalmazza, és egy éves díjfizetési kötelezettséget von 
maga után 

20 000 Ft / hónap 

  

Szoftverkövetés ára évente 
(szoftverfrissítésekhez jutás, az első év után) 

45 000 Ft / év 

Terméktámogatás díja évente 20 000 Ft / év 

Esetenkénti terméktámogatási díj 2 000 Ft / alkalom 

Áraink Magyar Forintban értendőek és az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

 

A változtatás  jogát fenntartjuk!  

ZURIEL Kft.  

  

Csak 

99 900Ft 

 



 

 

TSVA telepítési útmutató 

Előfeltételek 

Hardver feltételek 
 processzor: 800 MHz 

 memória: 512 MB 

 CD/DVD olvasó 

 telepítéshez szükséges szabad lemezterület: 17 MB 

 hálózati kártya 

 

 

Telepítés 
Önnek nincs más dolga, mint a TSVA.jar (,vagy demó változat esetén a TSVA_DEMO.jar) fájlt egy tetszőleges 

könyvtárba bemásolni. Az így elhelyezett fájl könyvtára nem lehet írásvédett, mert a program futás közben 

létrehoz a saját könyvtárában egy settings.ini fájlt, ahol a beállításait tárolja. Futtatáshoz a fenti fájlt kell elindítani 

(kattintson rá duplán). 

Licenc kezelés 

Demó változat korlátozásai 

Amennyiben Ön demó változattal rendelkezik, nincs további teendője, a program minden további beállítás nélkül 

elindul. A demó változat korlátozása a fájlműveletek hiánya, vagyis nem tudja sem elmenteni, sem betölteni a 

program elemzéseit. 

Teljes verzió 

Amennyiben Ön a program teljes változatát telepítette, úgy a program első indításakor a következő ablak fogadja: 

 

Amennyiben fenti adatok alapján beazonosítottuk a tulajdonost, és a licencről szóló számla kifizetett, úgy 

válaszlevélben eljuttatjuk a válaszkódot. 

ZURIEL Kft.  

Szoftver feltételek 
 Windows 2000/XP/2003/Vista 

 java runtime environment 6.0 (JRE).  

A mindenkori aktuális java verzió letölthető a 

www.java.com weboldalról. 

 az elemezni kívánt videók lejátszásához 

szükséges kodekek 

Ajánlott kodek csomag: k-lite codec pack.  

Letölthető innen: http://www.free-

codecs.com/download/K_lite_codec_pack.htm 

 

Az itt szereplő kérőkódot kérem jutassa el a következő e-mail címre 

a szoftver tulajdonosának adataival együtt, melyek a következők: 

 tulajdonos neve 

 kapcsolattartó neve 

 kapcsolattartó telefonszáma 

 ügyfélazonosító (számlán szerepel) 

Ide küldjék az igényt: tsva-licenc@zuriel.hu 
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