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Dziękujemy za wybranie programu memoQ 2013 R2, doskonałego środowiska tłumaczenia dla 

niezależnych tłumaczy, biur tłumaczeń i przedsiębiorstw. Ten przewodnik poprowadzi Cię przez 

proces instalacji i aktywacji. Zawiera on polecenia interfejsu użytkownika w języku polskim i 

angielskim. Polecenia te podlegają nieustannej weryfikacji i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

 

  



Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji  

zintegrowane środowisko tłumaczenia memoQ  Strona 3 z 19 

1. Wymagania 

System operacyjny Windows 2000, Windows XP, Windows Vista lub Windows 7, Windows 8 Pro, 

Windows 8.1 

Program można uruchomić na komputerach iMac oraz MacBook za pomocą 

maszyny wirtualnej (np. VMWare Fusion lub Parallels). Program jest 

kompatybilny z systemami 32-bitowymi i 64-bitowowymi. 

Platforma .NET 

Framework 

Wymagana jest wersja 3.5 SP1. 

Uwaga: platforma .NET Framework nie jest domyślnie instalowana w systemie 

Windows 8. Konieczne jest zainstalowanie pakietu .NET Framework 4 Client 

Profile. 

Pamięć operacyjna Wymagana wielkość pamięci to 512 MB; zalecana — 1 GB lub więcej. 

Wolne miejsce na 

dysku 

110 MB (nie uwzględniając platformy .NET Framework). 

Rozdzielczość 

ekranu 

Wymagana 1024×768 pikseli, zalecana rozdzielczość to 1280×800 pikseli lub 

większa. 

Uwaga: W przypadku uruchamiania programu memoQ przy gęstości pikseli 

120 dpi możliwe jest wystąpienie problemów z rozdzielczością ekranu i 

niektóre okna dialogowe mogą nie być wyświetlane prawidłowo. 

Uwaga: Nie jest obsługiwane skalowanie ekranu powyżej 125%. 

Inne 

oprogramowanie 

Pakiet Microsoft Office nie jest wymagany do pracy z plikami DOC, XLS, RTF, 

DOCX, XSLX i PPTX.  

Pakiet Microsoft Office 2013 jest obsługiwany. 

Uwaga: Jeśli na komputerze nie jest zainstalowany pakiet Microsoft Office, do 

tworzenia podglądu dla plików w formatach MS Office używany jest tryb 

Aspose. 

2. Pobieranie 

Aby pobrać program memoQ, wejdź na stronę internetową firmy Kilgray (www.kilgray.com) i kliknij 

kartę Downloads (Pobieranie). Najbardziej aktualny pakiet instalatora memoQ znajduje się na górze 

listy. 

Instalator memoQ ma postać pojedynczego pliku wykonywalnego (*.exe). Nazwa pliku to 

memoQSetup.n.exe, gdzie n to numer wersji programu memoQ. Przykład: memoQ-2013-R2-

Setup.02.exe. Rozmiar pliku dla memoQ 2013 R2 to około 51 MB. Pakiet instalacyjny nie zawiera 

platformy NET Framework, którą można pobrać i zainstalować niezależnie. Jednakże platforma .NET 

Framework najprawdopodobniej jest już zainstalowana na Twoim komputerze. 
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3. Instalacja 

Ważne: Aby zainstalować program memoQ, należy zalogować się na komputerze jako administrator 

lub uruchomić pakiet instalacyjny jako administrator. 

1. Zapisz pobrany plik wykonywalny (*.exe) w wybranym folderze na komputerze. Nie usuwaj tego 

pliku ani folderu do czasu wykonania wszystkich kroków opisanych w tym dokumencie. 

Następnie zaleca się zarchiwizowanie jej na potrzeby przyszłych instalacji. 

2. Uruchom plik instalacyjny. Użytkownicy systemu Windows Vista i Windows 7: aby uruchomić plik 

jako administrator otwórz folder, w którym znajduje się plik instalacyjny, kliknij prawym 

przyciskiem myszy ikonę pliku, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator. 

System Windows może poprosić o podanie hasła administratora i zażądać potwierdzenia, że 

program został uruchomiony przez Ciebie. 

3. Na początku wybierz język procesu instalacji. Jeśli program memoQ był instalowany po raz 

pierwszy, po zakończeniu instalacji zostanie uruchomiony w wybranym języku. Języki dostępne w 

październiku 2013 r. to English (angielski), German (niemiecki), Brasilian Portuguese (portugalski 

brazylijski), Hungarian (węgierski), Polish (polski), Russian (rosyjski), Japanese (japoński), Spanish 

(hiszpański) i French (francuski). Wybierz język, a następnie kliknij przycisk OK. Załóżmy, że został 

wybrany język Polish (polski). 

4. Zostanie wyświetlone okno Kreator instalacji programu memoQ (memoQ setup wizard). Na 

pierwszym ekranie kreatora kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. 

5. Na tym etapie program Kreator instalacji programu memoQ (memoQ setup wizard) sprawdzi, czy 

na komputerze zainstalowano platformę .NET Framework 3.5 SP1 lub nowszą. Jeżeli jej nie 

będzie, wyświetli ostrzeżenie i skieruje cię do miejsca, z którego możesz ją pobrać. 

Platforma .NET Framework jest instalowana przez osobny program instalacyjny. 

Jeżeli na komputerze już wcześniej zainstalowano platformę .NET Framework 3.5 SP1 lub nowszą, 

kreator instalacji programu memoQ przejdzie do następnego ekranu. 

6. Druga strona kreatora wyświetli umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) programu 

memoQ. Aby kontynuować instalację, musisz zaakceptować warunki umowy. Aby zaakceptować 

umowę zaznacz opcję Akceptuję umowę (I accept the agreement), a następnie kliknij przycisk 

Dalej (Next). 

7. Na trzecim ekranie kreatora możesz wybrać folder, w którym chcesz zainstalować program 

memoQ. Domyślna lokalizacja to C:\Program Files\Kilgray\memoQ-2013-R2. Nie zmieniaj tej 

lokalizacji, chyba że na dysku C: jest mało wolnego miejsca lub polityka twojej firmy wymaga 

zainstalowania programu w innym miejscu. 

Aby zaakceptować folder wskazany przez program instalacyjny, kliknij przycisk Dalej (Next). 

8. Na czwartym ekranie instalacji możesz zaznaczyć lub odznaczyć dodatkowe opcje, takie jak 

utworzenie ikony pulpitu, włączenie sprawdzania aktualizacji programu memoQ online oraz 

automatyczną instalację aktualizacji. 

Kliknij przycisk Dalej (Next), aby kontynuować. 

9. Instalator zainstaluje program memoQ, a następnie wyświetli ekran Kończenie pracy kreatora 

instalacji programu memoQ (Completing the memoQ Setup Wizard). Domyślnie program 
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proponuje automatyczne uruchomienie programu memoQ po zakończeniu pracy instalatora. 

Jeżeli nie chcesz od razu uruchamiać programu memoQ, odznacz pole wyboru Uruchom program 

memoQ (Launch memoQ). 

Kliknij przycisk Zakończ (Finish), aby zamknąć program instalacyjny. 
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4. Aktywacja — jeżeli nie masz numeru seryjnego 

Program memoQ zawsze aktywuje się przez Internet. Upewnij się, że twój komputer ma połączenie z 

Internetem, a następnie wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom program memoQ. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie informujące o konieczności 

aktywowania programu, zanim będzie można z niego korzystać. Kliknij przycisk OK.  

2. Zostanie wyświetlone okno Kreator aktywacji programu memoQ (memoQ activation wizard). Na 

pierwszym ekranie kliknij przycisk Dalej (Next). 

3. Jeżeli masz już numer seryjny, na drugim ekranie możesz przyspieszyć proces aktywacji. Jeśli 

masz numer seryjny, kliknij opcję Mam już numer seryjny (I already have a serial number), a 

następnie kliknij przycisk Dalej (Next), aby przejść do następnej części: Aktywacja — jeżeli masz 

już numer seryjny. 

Jeżeli nie masz numeru seryjnego, możesz uzyskać go za pomocą kreatora aktywacji. Kliknij opcję 

Jestem nowym użytkownikiem (I am a new user), a następnie kliknij przycisk Dalej (Next). 

 

Uwaga: Jeżeli chcesz uzyskać w pełni funkcjonalną, ograniczoną czasowo licencję testową 

programu memoQ w wersji translator pro, musisz na tym ekranie wybrać opcję Jestem nowym 

użytkownikiem... (I am a new user). Firma Kilgray wygeneruje licencję próbną wraz z numerem 

seryjnym. 

4. Na trzecim ekranie kreator poprosi o podanie pewnych informacji. Wypełnij pola Licencjobiorca 

(Licensed to), Firma (Company), Adres e-mail (E-mail address) oraz Kraj (Country) – są to pola 

wymagane – a następnie kliknij przycisk Dalej (Next). 

Po zakończeniu wpisywania informacji w danym polu możesz nacisnąć klawisz TAB, aby przejść 

do następnego pola. 
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5. Program memoQ skontaktuje się teraz przez Internet z serwerem aktywacji i poprosi o 

przydzielenie numeru seryjnego. Może to zająć 5–20 sekund, w zależności od szybkości Twojego 

połączenia z Internetem. Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, kreator aktywacji wyświetli 

Twój numer seryjny. Jeśli to nastąpi, możesz przejść do kroku 7. 

Rozwiązywanie problemów: Numer seryjny można zamówić tylko raz dla danego komputera. 

Jeżeli twojemu komputerowi został już kiedyś nadany numer seryjny, ten krok się nie powiedzie, i 

w oknie Kreator aktywacji programu memoQ (memoQ activation wizard) zostanie wyświetlony 

następujący komunikat o błędzie: 

 

Oznacza to, że masz już numer seryjny. Jeżeli z jakiegoś powodu został utracony, napisz na adres 

e-mail  

support@kilgray.com i poproś personel działu pomocy o odzyskanie Twojego numeru seryjnego 

lub przydzielenie nowego. Pamiętaj, aby w wiadomości podać dane z pola Licencjobiorca 

(Licensed to). 
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5. Aktywacja — jeżeli masz już numer seryjny 

1. Uruchom program memoQ. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie informujące o konieczności 

aktywowania programu, zanim będzie można z niego korzystać. Kliknij przycisk OK.  

2. Zostanie wyświetlone okno Kreator aktywacji programu memoQ (memoQ activation wizard). Na 

pierwszym ekranie kliknij przycisk Dalej (Next). 

3. Jeżeli masz już numer seryjny, na drugim ekranie możesz przyspieszyć proces aktywacji.  Jeśli 

masz numer seryjny, kliknij opcję Mam już numer seryjny (I already have a serial number), a 

następnie kliknij przycisk Dalej (Next). 

4. Na trzecim ekranie kreator poprosi o podanie numeru seryjnego oraz kilku dalszych informacji. 

Wypełnij pola Numer seryjny (Serial number), Lcencjobiorca (Licensed to), Firma (Company) i 

Adres e-mail (E-mail address), a następnie kliknij Dalej (Next). 

 

Ostatnia część numeru seryjnego to rozszerzenie numeru seryjnego. Po kupieniu licencji 

programu memoQ możesz go zainstalować program na dwóch komputerach. Na pierwszym 

komputerze rozszerzenie powinno mieć wartość 1. Na drugim komputerze należy wpisać 

rozszerzenie 2. 

Uwaga: Nie będzie to działać dla okresu licencji próbnej. 

Można również zakupić program memoQ w wersji dla wielu użytkowników pracujących na 

różnych komputerach z jednym numerem seryjnym. W takim przypadku za pomocą rozszerzenia 

należy wprowadzić rozróżnienie między komputerami. 

5. Na czwartym ekranie kreatora Kreator aktywacji programu memoQ (memoQ activation wizard) 

proponuje dwa sposoby uzyskania licencji. Możesz skorzystać z licencji zakupionej od firmy 

Kilgray lub z tzw. licencji mobilnej, którą otrzymujesz od firmy, z którą współpracujesz. W 

przypadku nabycia licencji bezpośrednio od firmy Kilgray, wybierz pierwszą opcję: 
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Z drugiej opcji należy skorzystać jedynie wówczas, gdy współpracujesz z firmą, która przekazała ci 

mobilną licencję programu memoQ. W takim przypadku zapoznaj się z dokumentem ELM User 

Guide, również dostępnym na stronie internetowej firmy Kilgray. 

Na razie wybierz pierwszą opcję, a następnie kliknij przycisk Dalej (Next). 

6. Program memoQ skontaktuje się teraz przez Internet z serwerem aktywacji firmy Kilgray i 

podejmie próbę pobrania licencji. Następnie zostanie wyświetlony ostatni ekran kreatora 

aktywacji z informacją o powodzeniu operacji: 

 

Rozwiązywanie problemów: W tym oknie powinien pojawić się zielony tekst: Program memoQ 

działa obecnie w wersji „wersja” (memoQ currently runs in the “edition” edition). Jeśli tekst 

wyświetlany jest na czerwono i zawiera komunikat o błędzie, Twoja kopia programu memoQ nie 

została aktywowana. Aktywacja nie powiedzie się, jeśli program memoQ został już aktywowany 

na innym komputerze z tym samym numerem seryjnym i rozszerzeniem. 

Jeżeli został wyświetlony komunikat o błędzie, skontaktuj się z działem pomocy technicznej pod 

adresem support@kilgray.com. 

Kliknij przycisk Zakończ (Finish), aby zamknąć kreatora aktywacji. Twoja kopia programu memoQ 

została aktywowana i możesz rozpocząć pracę. 
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6 Aktywacja aktualizacji 

Jeżeli zakupiłeś aktualizacje swojej kopii programu memoQ, możesz skorzystać z kreatora aktywacji, 

aby je aktywować po zainstalowaniu nowej wersji. W menu Pomoc (Help) wybierz opcję Kreator 

aktywacji... (Activation Wizard). Na pierwszym ekranie kreatora kliknij przycisk Dalej (Next). Postępuj 

zgodnie z opisaną powyżej procedurą od kroku 7 – kreator zostanie uruchomiony od czwartego 

ekranu. Kroki 1–6 zostaną pominięte, ponieważ masz już numer seryjny.  

Możesz również zaznaczyć pole wyboru Sprawdź on-line dostępność nowych wersji (Check for new 

versions online) w Narzędzia > Opcje > Aktualizacje i wiadomości (Tools > Options > Updates and 

news). Program memoQ będzie wtedy automatycznie sprawdzał dostępność nowych wersji. Jeśli 

masz prawo do pobrania nowej wersji programu memoQ, zostanie wyświetlone łącze do pobierania. 

W innym wypadku zostanie wyświetlony komunikat sugerujący skontaktowanie się z pomocą 

techniczną firmy Kilgray. 

7. Wyświetlanie informacji o aktywnej licencji 

Pamiętaj, aby zanotować swój numer seryjny i przechowywać go w bezpiecznym miejscu. Jeśli nie 

znasz swojego numeru seryjnego, przejdź do okna dialogowego Aktywacja (Activation), aby go 

wyświetlić. W menu Pomoc (Help) wybierz opcję Aktywacja (Activation; nie Kreator aktywacji 

(Activation Wizard)). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Aktywacja programu memoQ (memoQ 

activation): 

 

Okno będzie zawierać Twój numer seryjny, pełny numer wersji Twojej kopii programu memoQ oraz 

aktywną wersję, zaś poniżej listę wszystkich posiadanych licencji. W tym oknie możesz także 
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aktualizować licencje, wybierając polecenie Aktualizuj licencje w trybie online (zalecane) (Update 

licenses online (recommended)). 

Rozwiązywanie problemów: Jeśli pole Aktywna wersja (Active edition) jest puste, nie masz 

ważnych licencji dla swojej kopii programu memoQ. Kliknij odsyłacz Aktualizuj licencje w trybie 

online (zalecane) (Update licenses online (recommended)), aby pobrać swoje licencje z firmy 

Kilgray. Jeśli nie będzie zmian, skontaktuj się z adresem support@kilgray.com w celu uzyskania 

pomocy. 

Uwaga: Kontaktując się z działem pomocy (support@kilgray.com) zawsze podawaj pełny numer 

wersji i numer seryjny swojej kopii programu memoQ. 

Jeżeli instalacja nie powiodła się lub nie udało ci się skonfigurować programu postępując 

zgodnie z niniejszymi instrukcjami, skontaktuj się działem pomocy pod adresem 

support@kilgray.com. 

8. Kreator uruchamiania memoQ 

Po zainstalowaniu i aktywowaniu programu memoQ, zostanie wyświetlone okno Kreator 

uruchamiania memoQ (memoQ Startup wizard): 

 

Okno Kreator uruchamiania memoQ (memoQ startup wizard) przeprowadzi Cię przez kilka 

podstawowych opcji konfiguracji, umożliwiając skonfigurowanie programu zgodnie z Twoimi 

potrzebami. 

Użyj przycisków Wstecz (Back) i Dalej (Next), aby kontynuować lub cofnąć się do poprzedniej strony 

okna Kreator uruchamiania memoQ (memoQ startup wizard). Kliknij przycisk Zakończ (Finish), aby 

pominąć kolejne strony okna Kreator uruchamiania memoQ (memoQ startup wizard) i przejść od razu 
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do strony Zakończ (Finish). Kliknij przycisk Anuluj (Cancel), alby zamknąć okno Kreator uruchamiania 

memoQ (memoQ startup wizard). 

Uwaga: Zawsze możesz ponownie wyświetlić okno Kreator uruchamiania memoQ (memoQ 

startup wizard). W programie memoQ przejdź do Pomoc > Kreator uruchamiania…. (Help > 

Startup wizard). 

Możesz kliknąć odsyłacz Cofnij zmiany (Undo changes), aby cofnąć zmiany wprowadzone na stronie 

konfiguracji Kreator uruchamiania memoQ (memoQ startup wizard). 

Na pierwszej stronie okna Kreator uruchamiania memoQ (memoQ startup wizard) możesz pobrać plik 

pomocy programu memoQ. Kliknij odsyłacz Pobierz plik pomocy (Download help), aby pobrać plik w 

formacie CHM. Jeśli masz licencję kierownika projektu, program memoQ wykryje to i pobierze pełną 

pomoc programu. Nie możesz określić lokalizacji pliku, kreator pobierze go do zadanej lokalizacji. Jeśli 

używasz programu memoQ z wybranym niemieckim językiem interfejsu, zamiast pliku pomocy w 

języku angielskim zostanie pobrany plik CHM z pomocą w języku niemieckim. Jeśli zdecydujesz się nie 

pobierać pliku CHM, program memoQ będzie automatycznie używał pomocy internetowej memoQ, 

która również jest kontekstowa. 

Na drugiej stronie okna Kreator uruchamiania memoQ (memoQ startup wizard) możesz dostosować 

wielkość czcionek, od bardzo dużych, do bardzo małych. Dokonany wybór wpływa na wielkość tekstu 

wyświetlanego w edytorze tłumaczenia.  

W dolnej części strony wybierz, czy chcesz, żeby wyświetlane były niedrukowane znaki, takie jak 

tabulatory czy spacje. 

 

Jeśli zdecydujesz o niewyświetlaniu niedrukowanych znaków, możesz użyć przycisku  na pasku 

narzędzi programu memoQ, aby wyświetlić niedrukowane znaki w edytorze. 

Kliknij przycisk Dalej (Next), aby kontynuować konfigurację.  
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Na trzeciej stronie okna Kreator uruchamiania memoQ (memoQ startup wizard) możesz wybrać układ 

edytora: 

 

Możliwe jest wyświetlanie tekstu źródłowego i docelowego w jednym wierszu, lub tekstu 

docelowego pod tekstem źródłowym. Możesz później zmienić tę konfigurację w programie memoQ 

używając polecenia Widok > Aktywny wiersz (View > Active row). Kliknij przycisk Dalej (Next), aby 

kontynuować konfigurację.  

Na czwartej stronie okna Kreator uruchamiania memoQ (memoQ startup wizard) możesz wybrać 

lokalizację dla projektów: 



Podręcznik dotyczący instalacji i aktywacji  

zintegrowane środowisko tłumaczenia memoQ  Strona 14 z 19 

 

Domyślnie program memoQ zapisuje projekty w folderze Dokumenty systemu Windows 7. Możesz 

jednak wskazać inną lokalizację. Kliknij przycisk , aby wybrać lokalizację. Program memoQ utworzy 

odpowiednie podfoldery. 

W programie memoQ przejdź do Narzędzia > Opcje > Lokalizacje (Tools > Options > Locations), aby 

sprawdzić, gdzie zapisywane są Twoje projekty i zasoby. W tym miejscu możesz też zmienić wybrany 

folder. 

Kliknij przycisk Dalej (Next), aby kontynuować konfigurację.  

Na piątej stronie okna Kreator uruchamiania memoQ (memoQ startup wizard) możesz wybrać własne 

słowniki dla list wykluczeń: 
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Listy wykluczeń zawierają słowa i wyrażenia, które powinny być ignorowane podczas sprawdzania 

pisowni. Program memoQ sprawdza pisownie słowo po słowie. Słowa pod kątem sprawdzania 

pisowni definiowane są jako sekwencje znaków innych niż białe znaki otoczone przez białe znaki lub 

granice segmentu. Przed odpytaniem aparatu sprawdzania pisowni program memoQ najpierw szuka 

słowa w aktywnych listach wykluczeń. Jeśli słowo zostanie znalezione w jednej z nich, zostanie 

uznane za prawidłowe i nie zostanie przesłane do sprawdzenia pisowni. 

Możesz utworzyć własne listy wykluczeń w programie memoQ lub zaimportować słowniki 

użytkownika z programu MS Word (jeśli na komputerze zainstalowano pakiet Microsoft Office). Jeśli 

chcesz je zaimportować, wybierz opcję Tak, zaimportuj moje słowniki użytkownika z programu 

Microsoft Word (Yes, import my custom dictionaries from Microsoft Word). 

Uwaga: Listy wykluczeń nie są dostępne w panelu Ustawienia (Settings) karty Projekt (Project 

home). Możesz później zaimportować słowniki użytkownika używając Konsola zarządzania 

zasobami > Listy wykluczeń (Resource Console > Ignore lists). Wybierz, czy do sprawdzania 

pisowni używany będzie moduł Hunspell czy MS Word korzystając z polecenia Narzędzia > Opcje > 

Ustawienia pisowni (Tools > Options > Spell settings). 

Kliknij przycisk Dalej (Next), aby kontynuować konfigurację.  

Na szóstej stronie okna Kreator uruchamiania memoQ (memoQ startup wizard) możesz wybrać 

dodatki pamięci tłumaczeń oraz dodatek terminologii: 
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Domyślnie wszystkie dodatki są włączone. Podczas tłumaczenia dodatek EuroTermBank będzie 

wyświetlał trafienia terminologiczne. Dodatki MyMemory i TAUS to dodatki pamięci tłumaczeń. Aby 

korzystać z dodatku TAUS wymagane jest posiadanie konta. Kliknij odsyłacz Sprawdź login... (Check 

login), aby sprawdzić swoje dane logowania. Jeśli logowanie się powiedzie, zostanie wyświetlony 

komunikat „Logowanie udane” (Login successful). Jeśli nie chcesz korzystać z dodatku TAUS, 

ponieważ nie masz konta, możesz zarejestrować konto lub wyłączyć to pole wyboru. 

Możesz później dokonać zmian w ustawieniach dodatków używając okna Narzędzia > Opcje > Dodatki 

terminologiczne (Tools > Options > Terminology plugins), aby włączyć lub wyłączyć dodatek 

EuroTermBank. Możesz później dokonać zmian w ustawieniach dodatków używając okna Narzędzia > 

Opcje > Dodatki pamięci tłumaczeń (Tools > Options > TM plugins), aby włączyć lub wyłączyć dodatki 

pamięci tłumaczeń. 

Kliknij przycisk Dalej (Next), aby kontynuować konfigurację.  

Na siódmej stronie okna Kreator uruchamiania memoQ (memoQ startup wizard) możesz wybrać 

wtyczki tłumaczenia maszynowego: 
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Jeśli nie chcesz używać tłumaczenia maszynowego, zaznacz pole wyboru Bez tłumaczenia 

maszynowego (No machine translation). Jeśli chcesz używać tłumaczenia maszynowego, musisz 

skonfigurować dodatek lub dodatki, których chcesz używać. Każdy z dodatków dostępnych w 

programie memoQ wymaga posiadania konta w odpowiednim serwisie. Kliknij odsyłacz Konfiguruj... 

(Configure), aby skonfigurować dodatek obsługujący tłumaczenie maszynowe. Następnie zaznacz 

pole wyboru tego dodatku, aby używać go w programie memoQ. 

Kliknij przycisk Dalej (Next), aby kontynuować konfigurację.  

Na ósmej stronie okna Kreator uruchamiania memoQ (memoQ startup wizard) możesz wybrać, czy 

będziesz korzystać z serwisu Language Terminal: 
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Serwis Language Terminal oferuje dodatkowe korzyści dla tłumaczy pozwalając im śledzić projekty od 

wyceny do fakturowania i zapewnia cenne funkcje, takie jak możliwość przechowywania kopii 

zapasowych projektów, konwersję plików InDesign do formatu XLIFF i wymianę zasobów językowych. 

Jeśli masz już konto w serwisie i logowałeś/-aś się do niego poprzednią wersją programu memoQ, 

program automatycznie wykryje Twoje dane logowania. Kliknij odsyłacz Sprawdź login... (Check 

login), aby sprawdzić swoje dane logowania. Jeśli logowanie się powiedzie, zostanie wyświetlony 

komunikat „Logowanie udane” (Login successful). Możesz także utworzyć nowe konto. Możesz to 

zrobić również później w programie memoQ: kliknij Pomoc > Moje konto w serwisie Language 

Terminal... (Help > My Language Terminal Account). Wybierz Nie chcę teraz logować się do serwisu 

Language Terminal (I do not want to sign up to Language Terminal now), aby kontynuować bez 

tworzenia konta w serwisie Language Terminal. 

Kliknij przycisk Dalej (Next), aby zakończyć konfigurację. Na ostatniej stronie okna Kreator 

uruchamiania memoQ (memoQ startup wizard) znajdziesz informacje o dodatkowych zasobach, 

przewodnikach, instrukcjach, szkoleniach online, webinarach i filmach szkoleniowych. 
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9. Odinstalowanie programu memoQ 

Aby odinstalować program memoQ, wybierz Panel sterowania > Programy i funkcje – zostanie 

wyświetlone okno z pytaniem o powód. Możesz nie udzielać odpowiedzi: kliknij przycisk Pomiń i 

odinstaluj (Skip and uninstall), aby pominąć okno dialogowe i odinstalować program memoQ.  

 


