
 

ProfitCRM 3U 
instrukcja instalacji i aktywacji oprogramowania 

 



 

 

   

 

 



ProfitCRM to innowacyjne rozwiązanie służące do zarządzania 
relacjami z klientami oraz wspomagania procesów organizacyjnych 
zachodzących w strukturach każdego przedsiębiorstwa. 

Zobacz oficjalną stronę ProfitCRM. 

 Tylko razem z usługą sklepu internetowego Click Shop Premium, 
bezterminowa licencja na oprogramowanie ProfitCRM 3U jest 
dostępna bez ponoszenia dodatkowych opłat! 

Zobacz szczegóły promocji. 

 

 

Aby skorzystać z oprogramowania: 

1. Zapoznaj się z regulaminem promocji. 

2. Zaloguj się do Panelu Administracyjnego usługi Click Shop Premium. 

3. Przejdź do konfiguracji usługi i w menu „Dodatki” wybierz „Profit CRM”, a następnie wygeneruj kod aktywacyjny. 

4. Pobierz i rozpakuj aplikację ProfitCRM. 

5. Uruchom plik ProfitCRM.exe i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. 

http://profitcrm.pl/
http://home.pl/sklepy-internetowe/porownanie
http://home.pl/sklepy-internetowe/bonusy/acsoftware
http://home.pl/sklepy-internetowe/bonusy/acsoftware/regulamin-profitcrm
https://panel.home.pl/
ftp://ftp.home.pl/pub/windows/crm/ProfitCRM_HomePL.zip


 

Instalacja – okno powitalne 

 

Kliknij na przycisk Dalej. 



 

Instalacja – umowa licencyjna 

 

Zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej. 
 
Wskaż opcję Akceptuję warunki umowy i kliknij na przycisk 
Dalej. 



 

Instalacja – wybór typu instalacji 

 

Wskaż opcję Pełna (ekspresowa) i kliknij na przycisk Instaluj. 



 

Instalacja – proces instalacji ProfitCRM 3U 

 

Program zainstaluje wszystkie składniki Pakietu ProfitCRM. 
Może to potrwać kilka minut. 



 

Instalacja – zakończenie 

 

Kliknij na przycisk Zakończ w celu zamknięcia instalatora 
i uruchomienia programu ProfitCRM. 



 

Aktywacja – rozpoczęcie procesu 

 

Po uruchomieniu programu wyświetli się okno aktywacji 
produktu.  
 
Wskaż opcję Akceptuję warunki umowy licencyjnej i kliknij na 
przycisk Dalej. 



 

Aktywacja – wprowadzenie danych licencjonobiorcy 

 

Uzupełnij formularz wprowadzając poprawne dane użytkownika 
aplikacji. 
 
Podaj kod aktywacyjny home.pl wygenerowany w Panelu 
Administracyjnym usługi. 
 
Po uzupełnieniu formularza kliknij na przycisk Aktywuj przez 
internet. 



 

Aktywacja – zakończenie 

 

 
W momencie pomyślnego zakończenia procesu aktywacji pojawi 
się następujący komunikat: 
 

Produkt został pomyślnie aktywowany. Dziękujemy! 
 
 
W przypadku niepowodzenia prosimy o kontakt z działem 
pomocy technicznej AC SOFTWARE: 
e-mail: pomoc@acsoftware.pl 
Tel.: 077 4399436 

mailto:pomoc@acsoftware.pl


 

Logowanie do aplikacji 

 

Aby rozpocząć korzystanie z produktu, należy wybrać bazę danych, 
wskazać użytkownika i wprowadzić hasło. 

Domyślne hasło:  profitcrm 

 

Dostępne bazy danych: 

1. ProfitCRM – demo:  
baza zawierająca kilku użytkowników oraz przykładowe dane; 
rekomendujemy wykorzystanie tej bazy do zapoznania się z 
możliwościami aplikacji (np. w sytuacji, gdy aplikację 
uruchamiasz po raz pierwszy). 

2. ProfitCRM: 
standardowa baza danych, przygotowana do korzystania 
przez użytkownika. 

 


