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Para se të filloj instalimi i Office 2007, shënoni në një letër numrin e produktit të  

vendosur në CD. 

Së pari duhet të vendoset CD/DVD instaluese e Microsoft Office 2007 në kompjuterin 

taj në drive-in ROM. Pas disa sekondave, pamja e instalimit të Office 2007 do të 

paraqitet në ekran. 

 

 

 

 

Pastaj, kërkohet prej jush që 

të shënoni Numrin e 

Produktit. Ky faktikisht është 

numri që sapo keni shënuar 

në letër (hapi 1). Për të 

shënuar numrin e produktit 

vizat shtohen në mënyrë 

automatike.Për të  vazhduar 

në hapin e mëtutjeshëm 

duhet të shtzpni tastin 

Continue (Vazhdo). 

Pamja në vazhdim paraqet 

kushtet e licencimit. Pasi të 

lexoni këto kushte dhe jeni në 

pajtim me to shtypni tastin "I 

accept the terms of this 

agreement." Për të vazhduar 

tutje shtypni tastin 

Continue(Vazhdo).  



 

 

 

 

Pamja e ardhshme në ekran 

paraqet dy opcionet e instalimit 

të Office 2007: Install Now dhe 

Customize. Mundësia Install 

Now(Instalo tani) përzgjedhet 

për të vazhduar tutje, kurse 

Customize(Rregullim) për të 

zgjedhur programet e veçanta 

për instalim. 

 

 

Pamja në ekran paraqet 

programet e paketit të MS Office 

2007. Për të instaluar të gjitha 

programet dhe për të hapur këto 

programe nga kompjuteri juaj 

personal e jo nga CD instaluese 

duhet të përzgjedhni 

mundësinë: Run from my 

computer (Puna me Office nga 

kompjuteri).  

 

 

Pasi të jetë klikuar Install Now 

për vazhdohet tutje me 

instalimin e MS Office 2007 tipit 

Enterprise. Gjatë instalimit do të 

paraqitet shkalla e progresit të 

instalimit të Office 2007 në 

kompjuterin tuaj dhe do të duhet 

kohë për kompletim të instalimit.  

 

 



 

Pamja e ardhshme tregon që 

Office 2007 është instaluar me 

sukses. Tani kemundësi të 

përzgjedhni mes mundësive: 

"Go to Office Online" (Office në 

internet) ose  "Close" (Mbylle). 

Mundësia "Go to Office Online" 

lidhet me Office në internet. 

Mundësia "Close" tregon që 

instalimi është kompletuar. 

 


