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Tema 1. Instal·lació del Programa

Descàrrega del programa
Òbriga el navegador d'Internet i accedisca a l'adreça següent:

http://www.cult.gva.es/soportegc/programari/valida_c.htm

Del desplegable trie "NOU GESCEN ESPECÍFIC PER A FPA (XX/XX/2007)"

A continuació polse sobre el botó Enviar.
Per a procedir a la descàrrega del programa faça clic sobre l'enllaç següent:

Guarde l'arxiu en el disc dur, per exemple en la carpeta Els meus documents. És important tindre
organitzats els arxius dels programes descarregats en diferents carpetes amb noms i dates que els
diferencien.

Instal·lació del programa
Localitze l'arxiu recentment descarregat (instal_gescen.exe) i execute'l. Començarà el procés
d'instal·lació, (no es pot modificar la carpeta destí) espere que concloga la instal·lació. Al finalitzar
la instal·lació apareixerà un accés directe al programa en l'escriptori i un altre accés al mòdul de
seguretat.

Com és la primera vegada que s'obri el programa, ha de donar d'alta el Centre Docent i configurar-lo com es
mostra a les següents pantalles.

Introduïsca el Codi de Centre, polse Intro i a continuació el botó  per a eixir.

Seleccione el Centre fent un clic sobre el nom i a polse sobre el botó Acceptar
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Després seleccione l'any acadèmic; per defecte pren la data del sistema com a referència. En este tipus de
finestres cal seleccionar l'opció desitjada fent clic sobre ella, abans de polsar sobre Acceptar.

Assenyale la casella que correspon al nivell de Formació de Persones Adultes (FPA) i polse sobre Acceptar.

EL programa informa que no deu haver-hi un altre usuari executant l'aplicació.

Actualització del programa

Periòdicament ixen actualitzacions que incorporen al programa millores i adaptacions a la legislació vigent.
Açò implica instal·lar les actualitzacions seguint el mateix procediment utilitzat per a la instal·lació del

programa.
Descarregue el programa i torne a instal·lar-lo en
la mateixa carpeta; convé fer una còpia de
seguretat (s'explicarà més avant) abans
d'actualitzar.
Les dades no es perden, només s'actualitza el
programa.
Per a saber quina versió i actualització del Nou
GesCen (NGC d'ara en avant) està utilitzant, vaja
al menú Ajuda >> Quant a ...
Cal destacar la data de creació del programa i el
telèfon d'assistència tècnica i horari.
També apareix l'adreça de la Pàgina Web de la
Gestió Informàtica de Centres on podrà trobar
manuals, guies, documents d'ajuda i les novetats
i actualitzacions dels programes de Gestió de
Centres.


