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Nowy Instalator       PenDrive  zamiast płyt CD i dyskietek 
do Systemu ZERO-OSN          Daj uczniowi program za darmo 
 

 
Przekazanie uczniowi do użytku domowego Systemu ZERO-OSN 

do prezentacji obróbki skrawaniem i nauki podstaw programowania obrabiarek 
sterowanych numerycznie  jest  wysoce wskazane  oraz zgodne z licencją. 

Aby ułatwić tę czynność zarówno nauczycielowi jak i uczniowi powstał 

Instalator do Systemu ZERO-OSN  w postaci PenDrive 

Nowy instalator jest szybki, wygodny, niezawodny i w pełni kompatybilny 
z Windows XP . Posiada dodatkowe funkcjonalności i nowe elementy : 

• Pełna 410 stronicowa Instrukcja Użytkowania Systemu ZERO-OSN 
w formacie  interaktywnego PDF (Acrobat Reader) , zawiera  między innymi 
samouczki dla ucznia i nauczyciela, materiały i zadania, opisy z rysunkami 
do wszystkich przykładów zawartych w systemie  

• Proste powielanie zawartości instalatora w celu przekazania uczniowi 
• Czas instalacji pełnej wersji oprogramowania wraz z filmami skrócono z 25 

do około 4 minut (dla Windows XP i USB2) 
• Możliwość automatycznego instalowania na dowolnym dysku twardym 

komputera i stosowania typowych zabezpieczeń i udostępnień Windows 
(poprzednia wersja wymagała udostępnienia dysku C:  i  instalacji na dysku C:)   

• Połączona funkcja instalacyjna i kodująca zawarta na oryginalnym nośniku 

Instalator nie zmienia funkcji Systemu ZERO-OSN lecz w istotny sposób poprawia 
jego funkcjonalność w szczególności przy udostępnianiu uczniom. 

Instalator sprzedawany jest po kosztach wytworzenia a do jego nabycia mają prawo szkoły, 
które zakupiły System ZERO-OSN oraz nauczyciele i uczniowie tych szkół. 

System ZERO-OSN   do nauki technik CNC   
System ZERO-OSN stał się podstawowym i najtańszym narzędziem do nauki tematyki CNC   potrafiącym 
również sterować tokarką CNC. 

System ZERO-OSN prezentuje obrabiarki CNC, narzędzia, osprzęt, uczy programowania obrabiarek CNC 
opartego o normy ISO (tak, jak dla sterownika SINUMERIK 810, będącego aktualnym standardem krajowym 
i europejskim). 
 
 

Cena kompletu to  62 zł  brutto     (cena zawiera koszt wysyłki) 

 
 

W System ZERO-OSN wyposażyliśmy ponad 80% Szkół Technicznych w Polsce. 



 
Z A M Ó W I E N I E 

INSTALATOR do Systemu ZERO-OSN.     PenDrive 2GB 
Cena  62,00 zł.        Przesyłka bezpłatna      
    przy wysyłce "za zaliczeniem pocztowym" doliczamy 3,50 zł 
 
Zamówienie prosimy kierować do: 
ZERO, 01-494 Warszawa, ul. Sołtana 4/60 
tel./fax: (22) 638-61-00   e-mail: zero@zero.waw.pl, Internet: www.zero.waw.pl  
 
Osoba .................................................................................... 
Firma ...................................................................................... 
Miasto .................................................................................... 
Adres ..................................................................................... 
NIP .......................................................................................... 
Telefon / Fax................................ 
Email .......................................... 
Zamawiam .......... egzemplarzy Instalatora.  
- Wysłać Instalator za zaliczeniem pocztowym * 
- Wysłać Instalator z fakturą * 
 
Podpis ........................................   Data.......................... 

* - Uwaga, niepotrzebne skreślić. 

 


