
Aktualizacja Agencja3000 oraz Javy
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1. Sprawdzamy wersje programów

1.1. Sprawdzamy wersję Agencja3000
Wersję programu Agencja3000 możemy sprawdzić klikając w Pomoc => O programie

Wersję programu należy sprawdzić na każdym komputerze, gdzie jest ona zainstalowana. 
Aktualizację należy przeprowadzić na wszystkich.
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1.2. Sprawdzamy wersję Javy
Agencja3000 jest zależna od zainstalowanej na danym komputerze wersji Javy. Aby móc dokonać 
aktualizacji Agencja3000 należy zacząć od sprawdzenia i w razie potrzeby aktualizacji Javy.

Wersję zainstalowanej Javy najlepiej sprawdzić w Panelu Sterowania, w zależności od wersji 
systemu operacyjnego do Panelu Sterowania możemy się dostać w następujący sposób:

- Windows XP/Vista/7 – klikamy w przycisk START i wybieramy Panel Sterowania (lub 
Ustawienia i następnie Panel Sterowania)

- Windows 8/10 – klikamy w lupę a następnie wpisujemy słowo Panel, w podpowiedziach powinien
pojawić się Panel Sterowania,

ewentualnie klikamy prawym przyciskiem myszki w logo Windowsa i z menu jakie się pojawi 
wybieramy Panel Sterowania (w zależności od konkretnej wersji Windowsa może to nie zadziałać)
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Gdy mamy już otwarty Panel Sterowania, należy w nim w polu z lupą (prawy górny róg), wpisać 
słowo dodaj i z podpowiedzi jakie się pojawią wybrać dodaj lub usuń programy.

Pojawi się spis zainstalowanych programów, zalecamy kliknięcie w słowo nazwa co spowoduje ich 
posortowanie alfabetyczne. 

Następnie:
• jeśli na liście jest więcej niż jedna Java należy odinstalować wszystkie poza jedną – 

najnowszą,
• jeśli zainstalowana Java ma numer 5/6/7 zalecamy ją odinstalować i pobrać wersję 8 

(instrukcja poniżej),
• obecna wersja Javy 8 ma numer 161/162, Java 8 z niskimi numerami może mieć już kilka 

lat co nie jest bezpieczne,
• jeśli po numerze Javy w nawiasie występuje informacja (64 bit) oznacza to, że mamy Javę 

64bitową, w przeciwnym przypadku mamy wersję 32 bitową (brak informacji w nawiasie),
• odinstalowanie programu wykonujemy poprzez jego zaznaczenie myszką i kliknięcie w 

słowo odinstaluj.

1.3. Podsumowanie
Po tych dwóch krokach będzie już wiadomo, czy na danym komputerze wymagana będzie 
aktualizacja Agencja3000, jeśli tak prócz Javy zalecamy odinstalować Agencja3000 jeśli występuje 
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na spisie programów. Czasem po odinstalowaniu Agencja3000 pozostaje ona na spisie programów, 
nie ma wówczas potrzeby robić nic więcej.
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2. Aktualizacja programów

2.1. Aktualizacja Javy
Jeśli podczas sprawdzania Wersji Javy okazało się, że należy pobrać jej najnowszą wersję, należy 
wejść na stronę http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-
2133155.html - zostaniemy powitani oknem z dużym zielonym przyciskiem Agree (należy go 
zaakceptować, jest to informacja o ciasteczkach).

W środkowej części strony zobaczymy dwie tabelki, przy pierwszej z nich proszę zaznaczyć 
akceptację regulaminu i pobrać albo wersję 32 albo 64 bitową javy.

Wersja 32 bitowa jest tutaj oznaczona jako Windows x64 Offline (czwarty link od dołu)

W zależności od systemu operacyjnego i używanej przeglądarki internetowej pojawi się okno np. 
takie (widok dla Firefoxa):
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Po kliknięciu zapisz pasek postępu będzie widoczny w prawym górnym rogu po kliknięciu w 
ikonkę strzałki.

Chrome może rozpocząć pobieranie od razu, pasek postępu będzie widoczny w lewym dolnym 
rogu.

Po pobraniu należy uruchomić pobrany plik, klikając dalej/next po kilku minutach dokona się 
instalacja. Jej poprawność możemy sprawdzić ponownie otwierając Panel Sterowania / Dodaj usuń 
programy. Na spisie powinna być widoczna jedna i aktualna wersja Javy.
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2.2. Aktualizacja Agencja3000
Mając pobraną najnowszą wersję Javy należy jeszcze pobrać i zainstalować Agencja3000, w tym 
celu wchodzimy na stronę http://agencja3000.com/agencja2/pobierz_wiecej.shtml i wybieramy 
odpowiednią wersję Agencja3000.

Należy zwrócić uwagę na 3 rzeczy 
- rodzaj programu: Profesional/Standard,
- wersję Javy 6-7 lub 8,
- typ Javy 32/64 bit.
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Po wybraniu odpowiedniej agencji klikamy w odpowiedni link Pobierz Instalator i dokonujemy 
instalacji.
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2.3. Podsumowanie
Dziękujemy za aktualizację do najnowszej wersji Javy 8 oraz najnowszej wersji oprogramowania 
Agencja3000.
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