
Instalační soubor programu Statistica 12 CZ (stat_12Cz.iso) si stáhnete po přihlášení se do Portálu 

(portal.upol.cz) v sekci „Administrativa“ – „Ke stažení" – „ke stažení" – „download ISO Statistica 12 CZ“  

a “download KEY Statistica 12 CZ" (soubor se 3 registračními klíči) nebo si 3 registrační klíče  

zkopírujete odtud: 

Sériové číslo:   JKKZ308E093727AR-L     

Klíč produktu:   5GNGQY6TUKKCYFHZ6JPC    

Časový kód:   TDAZ1B4VQP 

Pro instalaci programu Statistica ze souboru ISO si stáhnete program Daemon Tool Lite odtud  

http://www.stahuj.cz . Spustíte stažený soubor DTLite4491-0356 a postupujete podle obrázků: 

 

 

 
 
 
 

 

http://www.stahuj.centrum.cz/multimedia/vypalovani_cd/daemon-tools/


 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Po dokončení program spustíte. 

 

 
 

Po spuštění kliknete na ikonku Přidat obraz (první vlevo). Název ikonky se objeví po umístění myši nad ní. 

 



 
 

Najdete v PC stažený soubor stat_12Cz.iso (obr. je pouze ilustrační) a potvrdíte volbu Otevřít. 

 

 

Tímto způsobem jsme si přidali odkaz do katalogu obrazů. 

 
 

Nyní na tento odkaz v katalogu kliknete - tím se vám zpřístupní ikonka Připojit. Kliknete tedy na ikonku Připojit  
a program připojí obsah ISO souboru… 

 

V zobrazeném dialogovém okně kliknete na „cdstart.exe“ – spustí se instalace Statisticy 12 CZ: 

 



Pokud je na počítači již nainstalována některá z předchozích verzí systému STATISTICA, je třeba ji napřed  

odinstalovat, později by mohlo docháze  k neočekávaným problémům.  

1.  Klikněte na tlačítko Instalovat software STATISTICA. 

2.  Objeví se uvítací okno. Klikněte na tlačítko Další.  

3.  Zadejte Sériové číslo (Serial Number) a CD klíč (CD Key) do příslušných polí. Pokračujte tlačítkem Další. 

4.  V dialogu Časový kód zadejte příslušné kódy. Pokračujte tlačítkem Další. 

5.  Označte Přijímám podmínky licenční smlouvy a klikněte na tlačítko Další.  

6.  V dialogu pro výběr typu instalace zvolte Typický. Klikněte na tlačítko Další. 

7.  V další dialogu vyberte instalovat multimediální přehledy na pevný disk. Klikněte na tlačítko Další. 

8.  V dialogu Registrovat u Společnosti Statsoft zadejte požadované informace do všech příslušných políček 

(DŮLEŽITÉ – jako emailovou adresu musíte použít svoji univerzitní adresu, tj. končící @upol.cz) 

Pro pokračování klikněte na tlačítko Další. 

9.  Budete vyzváni k povolení bezdrátové síťové karty. Pokud ji váš počítač má, povolte ji prosím do dokončení  

instalace, aby byl software správně licencován. Po jejím povolení  klikněte na tlačítko OK.  

10.  V následujícím okně budete informováni, že registrace čeká na vyřízení.  

11. Otevřete vaši univerzitní emailovou aplikaci a ve složce Doručená pošta otevřete email s adresou odesílatele 

 licence@statsoft.com – zde kliknete na hypertextový odkaz v emailu.  

Poznámka:   Pokud neobdržíte email z adresy licence@statsoft.com, bude třeba  zkontrolovat váš spamový koš.  

Další možností je problém na straně internetového připojení nebo brány firewall. 

12.  Poté se otevře v internetovém prohlížeči stránka s potvrzovací zprávou - vaše emailová adresa byla potvrzena. 

13.  Nyní se můžete vrátit k instalátoru a kliknout na tlačítko Dokončit pro dokončení instalace.  

14.  STATISTICA se nyní pokusí váš software zaregistrovat. Pokud se to podaří, budete o tom informováni 

 v dialogovém okně, ve kterém poté klikněte na tlačítko OK. Pokud se registrace nezdaří, otevře se okno, které  

vám to sdělí.      Co dělat při nezdařilé registraci: 

Registrační proces nemusí proběhnout např. kvůli nepřítomnosti internetového připojení, nesprávnému sériovému 

číslu či jiným technickým obtížím. Instalaci zrušte a zkuste ji opakovat. Pokud problém trvá, kontaktujte technickou 

 podporu na  233 325 006 či support@statsoft.cz. 

15.  Pro zahájení kopírování souborů na váš počítač klikněte na tlačítko Instalovat – proběhne instalace. 

16.  Poté vám bude oznámeno, že instalace je hotova. Pro dokončení instalace klikněte na Dokončit. 
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