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Ettevalmistus
Installeerijal  peavad olema administraatori õigused.
Kopeeri CD-lt kogu materjal võrgukettale. Selleks loo võrgukettale kaust, anna talle nimi (näiteks MSS) ja kopeeri CD-l olevad failid ja kaustad loodud kausta. Seda kausta ei pea eraldi kettana külge haakima, oluline on, et see oleks kasutajatele võrgust lugemisõigusega kättesaadav.
Win2000 tööjaama installeerimine
Installeerijal  peavad olema administraatori õigused.
Mõned viirusetõrje programmid võivad tekitada installeerimisel probleeme. Sellisel juhul võib viirusetõrjuja  enne installeerimist välja lülitada. Ära unusta seda pärast sisse tagasi lülitada.
Käivita võrgukettalt MSS kaustast setup.exe.
Kui sinu arvutis ei ole QuiqTimeViewer’it, siis lase setup programmil see paigaldada.
Määra lokaalsele kettale installeerimise asukoht (vaikimisi pakutakse /ProgramFiles/New Media/Multimedia Science School/).
Kui setup tahab paigaldada ka ActiveX-i, siis lase tal ka see teha.
Lase teha restart.
Kui setup programmi dialoogis lülitasid multimeedia õppevahendite automaatse käivitamise välja, siis käivita võrguketta MSS kausta mss.exe fail.
Tee selle faili käivitamiseks kasutajatele shortcut(id).
Tarkvara registreerimiskood ja tunnussõnad
 Esmane käivitamine toob tervitusteksti, kus tuleb sisestada registreerimiskood. Selle täitmiseks pead olema administraatori õigustega. 

Et MITTE SISESTADA KOODE IGAS TÖÖJAAMAS võid mss.dat faili (asub vaikimisi installeerides c:/ProgramFiles/New Media/Multimedia Science School/ kaustas) edaspidi kopeerida teistesse arvutitesse vastavasse kausta.
Faili, kausta ja registriõigused
Tööjaamade lokaalsed kettad
Multimeedia õppetükkide kaustale (vaikimisi instaleerides c:/ProgramFiles/New Media/Multimedia Science School/) vajatakse vähemalt modify kasutajaõigust.
	Vastava õiguse andmiseks ava My Computer
Liigu vajaliku kaustani (vaikimisi c:/ProgramFiles/New Media/Multimedia Science School/).
Klõpsa hiire parempoolse nupuga vastavale kaustale (vaikimisi Multimedia Science School).
Vali kiirmenüüst korraldus Properties.
Properties dialoogikastist vali kaart security.
Vali kasutajate grupp ja lisa modify õigus.
 Sulge OK nupuga.

	Järjehoidjate ja esitluste kaustad
Programm võimaldab kasutajatele järjehoidjate ja slaidiesitluste tegemist. Vaikimisi pakutakse nende asukohaks c:\Multimedia Files\ kaust.  Juhul, kui kasutada seda asukohta, siis vajavad kasutajad seda kausta ja sellesse kirjutusõigust. 
Kasutajad saavad seda asukohta ka ise määrata kohas, kus nad järjehoidjat lisavad või esitlust salvestavad. Kui kasutada teisi asukohti, siis võib selle kausta kustutada.


Tööjaamade registrid
käivita start->run regedt32.exe
Hkey_Local_Maschine aknas vali Software->New Media. Märgista MSS
Vali menüüst Security->Permissions.
Vajuta advenced nupule.
Vali kasutajate grupp, kellel peab olema õigus seda programmi käivitada.
Vajuta nuppu View/Edit
Märgista õigus WriteDAC.
Pane linnuke ka kasti Apply these permissions…
Vajuta OK, OK, OK
Sulge registri editor.


Multimeedia õppetükid töötavad ka Windows 2000 terminali kliendil. Resolutsiooni ja värvide vähendamiseks käivitub lisadialoog.






