
 

 

PROGRAMA SEPAREN INSTALATZEKO JARRAIBIDEAK 

 

Geroako programa instalatuta EZ BADUZU 

1. “Nere dokumentutan” “GEROA” izeneko karpeta berria sortu. 
2. Menuan dagoen “PROGRAMA” ataletik aplikazioaren Geroa_2017.rar artxiboa 

deskargatu  “GEROA” karpetan. (GUARDAR botoia sakatuta) 
3. Geroa_2017.rar artxiboan bi aldiz sakatu deskonprimitzeko  
4. setup.exe artxiboan bi aldiz sakatu exekutatzeko (ikonoa CD bat duen kaxa bat da) eta 

instalakuntza laguntzailearen argibideak jarraitu. Geroa2017 deituriko ikono berri bat 
sortuko da mahaigainean. 

 

 

2013ko AZKEN bertsioa instalatuta baduzu  (C:\GEROA2013) 

1. “Nere dokumentutan” “GEROA” izeneko karpeta berria sortu. 
2. Menuan dagoen “PROGRAMA” ataletik aplikazioaren Geroa_2017.rar artxiboa 

deskargatu  “GEROA” karpetan. (GUARDAR botoia sakatuta) 
3. Geroa_2017.rar artxiboan bi aldiz sakatu deskonprimitzeko  
4. setup.exe artxiboan bi aldiz sakatu exekutatzeko (ikonoa CD bat duen kaxa bat da) eta 

instalakuntza laguntzailearen argibideak jarraitu. Geroa2017 deituriko ikono berri bat 
sortuko da mahaigainean. 

5. Programan sartu baino lehen C:\GEROA2013 karpetan dugun Geroadb.accdb 
artxiboa kopiatu eta C:\GEROA2017 karpeta barruan pegatu. Berridatzi galderari BAI 
erantzun 

6. Programan sartu betiko gakoarekin. 
 

 

2011ko bertsioa instalatuta baduzu  (C:\GEROA2011) 

1. “Nere dokumentutan” “GEROA” izeneko karpeta berria sortu. 
2. Menuan dagoen “PROGRAMA” ataletik aplikazioaren Geroa_2017.rar artxiboa 

deskargatu  “GEROA” karpetan. (GUARDAR botoia sakatuta) 
3. Geroa_2017.rar artxiboan bi aldiz sakatu deskonprimitzeko  
4. setup.exe artxiboan bi aldiz sakatu exekutatzeko (ikonoa CD bat duen kaxa bat da) eta 

instalakuntza laguntzailearen argibideak jarraitu. Geroa2017 deituriko ikono berri bat 
sortuko da mahaigainean. 

5. Programan sartu betiko gakoarekin eta migrazioa burututa egon beharko luke. 
 
 

 



 

 

 

 

2011 baino zaharragoa den bertsioa baduzu 

1. GEROAko programa bat baduzu, eta hau 2011 ala 2013 koa ez bada, enpresa 
bakoitzeko, egungo datuekin, hileroko fitxategia/k sortu segurtasun kopia bezela.  

2. Kontrol-paneleko “programak gehitu edo kendu” aukera erabiliz, GEROAko aurreko 
aplikazioak desinstalatu. 

3. Desistalazioa burutu ondoren C:\GEROA2007 edo C:\GEROA karpeta egongo balitz 
ezabatu. 

4. “Nere dokumentutan” “GEROA” izeneko karpeta berria sortu. 
5. Menuan dagoen “PROGRAMA” ataletik aplikazioaren Geroa_2017.rar artxiboa 

deskargatu  “GEROA” karpetan. (GUARDAR botoia sakatuta) 
6. Geroa_2017.rar artxiboan bi aldiz sakatu deskonprimitzeko  
7. setup.exe artxiboan bi aldiz sakatu exekutatzeko (ikonoa CD bat duen kaxa bat da) eta 

instalakuntza laguntzailearen argibideak jarraitu. Geroa2017 deituriko ikono berri bat 
sortuko da mahaigainean. 

 

Instalatuta duzunean ikono berri bat azalduko zaizu mahaigainean, “GEROA 2017”. Programan 
sartu eta gogoko duzun gakoa 2 aldiz sartu ezazu (5 posizio) Lehen pausoan sortutako 
fitxategiak, “Bertsio zaharreko datuak inportatu” ataletik inportatu beharko dituzu. 
Inportatzerakoan, kontu korrontea sartutak bazegoen, automatikoki IBAN-a agertuko da. 
Konprobatu datu guztiak zuzenak izan daitezen. 

 

OHARRA KASU GUZTIENTZAKO: Aplikazioa ez bada irekintzen, Microsoft Office ez baduzu, 
edo hau Microsoft Office 2007 baino zaharragoa bada, AccessRuntime.exe artxiboa isntalatu 
beharko duzu, hau hasieran deskonprimitutako artxiboekin batera egongo da. 
 

 

 

 

 

 

 

 


