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DWA PROGRAMY KWHOTEL NA JEDNYM KOMPUTERZE 

WERSJE 0.44 I 0.46 
 

1. DLA KOGO? 

 

Zmiany w Rejestrach należy wprowadzić w przypadku, gdy Użytkownik na jednym 

komputerze ma zainstalowane przynajmniej dwa programy KWHotel (dwie osobne ikony). 

Dotyczy to wersji programu KWHotel Pro i KWHotel Standard – 0.44 oraz 0.46. 

 

2. PO CO? 

 

Zmiany w Rejestrach wprowadza się, aby nie było konfliktu między licencjami i program nie 

komunikował błędów. 

 

3. JAK? 

 

Aby zmienić dane w Rejestrach należy postępować zgodnie z instrukcją poniżej. 
 

1. Zainstalować pierwsze oprogramowanie KWHotel. 

Jeśli na komputerze znajduje się już KWHotel pominąć ten punkt. 
 

2. Otworzyć pierwszy program i wgrać licencję. 

Jeśli w programie jest już licencja (program był używany wcześniej) należy ominąć 

ten punkt. 
 

3. Zamknąć pierwszy program. 
 

4. Kliknąć na ikonie pierwszego zainstalowanego programu prawym przyciskiem myszy 

> wybrać „Otwórz lokalizację pliku”. 

 
 

5. W folderze, gdzie znajduje się program kliknąć na plik KWHotel.ini. Plik może mieć 

różny wygląd: 

  ,  

 lub samo KWHotel   

typ pliku musi być „Ustawienia konfiguracji KWHotel” (ikona koła zębatego). 
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6. Aby otworzyć plik dwukrotnie na nim klikamy lewym klawiszem myszy lub prawym 

klawiszem myszy i wybieramy „Otwórz”. 
 

7. Wyszukać na liście linijkę „Rejestry=” . 

Słowo można wyszukać dzięki skrótowi klawiaturowemu Ctrl+f. Otworzy się okno 

wyszukiwania, gdzie należy wpisać słowo „Rejestry” i kliknąć „Znajdź następny”. 

Szukane słowo zostanie podświetlone na niebiesko. 

Uwaga! Jeśli pojawi się informacja, że nie ma szukanego słowa, należy przeszukać 

listę samodzielnie. 
 

8. Dopisać po znaku równości „1” dla pierwszego programu. Ma wyglądać to 

następująco: Rejestry=1 
 

9. Zapisać zmiany w pliku KWHotel.ini. 
 

10. W przypadku, gdy pierwszy program był już wcześniej zainstalowany (punkty 1 i 2 

były pominięte) należy go otworzyć i wgrać powtórnie licencję w menu Pomoc > O 

programie > Wczytaj klucz. 

Gdy program był instalowany od początku należy ten punkt pominąć. 
 

11. Zainstalować drugi program KWHotel. 
 

12. Otworzyć drugi program i wgrać licencję (po wgraniu licencji program wyświetli Grafik 

rezerwacji). 

Kontynuować te same kroki od punktu 3 do 9. 
 

13. Zamknąć drugi program. 
 

14. Kliknąć na ikonie drugiego zainstalowanego programu prawym przyciskiem myszy > 

wybrać „Otwórz lokalizację pliku”. 

 

15. Odnaleźć i otworzyć plik KWHotel.ini 

 

16. W linijce „Rejestry=” dopisać „2”. Linijka ma wyglądać: Rejestry=2 
 

17. Zapisać zmiany w pliku. 

 

Dla każdego kolejnego programu instalowanego na tym komputerze należy powtarzać 

wprowadzanie numerów dla kolejnych rejestrów. 

 

 


