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USB flash disk nahrazuje diagnostické diskety
Všem našim zákazníkům doporučujeme předplatné (abonmá)
WABCO diagnostiky, které Vám poskytuje jistotu, že v každém
okamžiku budete mít k dispozici aktuální diagnostický program.
Díky dobrému poměru cena/výkon se toto řešení na trhu
prosadilo. Více si o této nabídce můžete přečíst na internetové
adrese:
http://www.wabco-auto.com/de/service-and-support/diagnostic
Zákazníkům bez přístupu na internet jsme jako alternativu
poskytovali zakoupení programů na disketách.
Jelikož však nové počítače dnes již nejsou běžně vybavovány disketovou jednotkou, odebíráme
diskety z naší nabídky a nahrazujeme je USB flash disky, které lze připojit většinou ke každému
počítači. USB flash disk musí být k počítači připojen pouze během instalace programu.
Přechod od disket k USB fash diskům přichází současně s uvolněním sofware pro operační systém
Windows Vista®. Toto podmiňuje, že některé disketové verze by mohly být ještě v obchodě k dostání.
Ke změně objednávacích čísel nedochází, objednávací čísla USB flash disků lze nadále odvodit
z čísel produktů u jednotlivých programů.
Například: Podle přehledu čísel produktů na internetu (viz výše uvedená internetová adresa) je číslo
pro IVTM software 246 301 730 0. Nahrazením prvního čísla 2 číslem 4 obdržíte objednávací číslo
USB flash disku s tímto programem: 446 301 730 0.
Update
Zakoupený USB flash disk obsahuje instalaci programu, která byla právě aktuální v době výroby
tohoto USB flash disku. Pokud by byl zapotřebí update programu, zašlete prosím originální USB flash
disk s poznámkou „update“ na adresu: Firma imo-elektronik GmbH, Edisonstraße 19, 33689 Bielefeld,
Německo. Cena za update činí 99 € včetně DPH. Nutným předpokladem přitom vždy je, aby zaslaný
originální USB flash disk obsahoval dřívější verzi požadovaného programu.
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I nadále je možný update disketových verzí, avšak update programů fungujících pod operačním
systémem Vista® bude dodáván už jen na USB flash discích. Cena za takovýto způsob updatu činí
rovněž 99 € včetně DPH.
Informační bulletin
Uživatelům disket nebo USB flash disků doporučujeme náš informační bulletin. Pod výše uvedenou
internetovou adresou zadejte svou emailovou adresu a budete včas informováni o updatech našich
programů.
Alternativně v současné době pracujeme na tom, aby bylo v budoucnu možné stahovat programy
z internetu jednotlivě. Jakmile bude tato funkce k dispozici, budeme Vás o tom informovat.
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