
 

 

 

NAVODILA ZA NAMESTITEV REZERVACIJSKEGA SISTEMA  

TrafficsCosmo 

 

1. Pojdite na spletno stran Traffics.si:  

http://www.traffics.si/portal/cosmo-rezervacijski-sistem.html 

 

2. Pod zavihkom COSMO na koncu opisa poiščite besedilo:  

- za download programa kliknite tukaj!  Kliknite na besedilo TUKAJ. 

 
 

 

 

 

 

http://www.traffics.si/portal/CosmoSetup.exe


 

3. Pojavi se vam prikazno okno za namestitev programa: Odpiranje programa 

CosmoSetup.exe. Kliknite na gumb shrani datoteko.  

 

4.  Datoteka je vam je shranila že vnaprej določen direktorij (glede na vaše nastavitve v 

Mozilli Firefox). Za namestitev je potreben dvoklik na CosmoSetup.exe datoteko. 

 

 



 

5. Poiščite direktorij kamor ste shranili zaganjalno datoteko CosmoSetup.exe in z dvoklikom 
začnete z namestitvijo programa ali pa kliknite na datoteko v oknu PRENOSI (zgornja slika). 
POZOR: za uporabnike Windows Vista in Windows 7 ob prvem zagonu uporabite DESNI 
gumb - enkratni klik z desnim gumbom in uporabite opcijo »zaženi kot administrator«. 

Pojavi se vam okno (glej sliko), kliknite Weiter (naprej). 

 

 
6. V naslednjem oknu naredite kljukico v okencu pred stavkom Ich akzeptiere 
Linzenzbestimmungen (potrjujem pogoje uporabe) in nato kliknete Weiter (naprej). 
 

 



 

7. Pojavi se okno, ki vas sprašuje, kam (v kateri direktorij) želite namestiti Cosmo. V kolikor 
ste zadovoljni s ponujeno opcijo, kliknite Weiter (naprej). Lahko pa kliknete desni gumbek 
ob okencu Durchsuchen (iskalnik) in si namestite program v vašo poljubno mapo. 

 

 

8. Nato vas vpraša če si želite shraniti bližnjico. Kliknite Weiter (naprej). 

 

 



 

9. Pojavi se vam spodnje okno kjer kliknite Installiren (namesti). 

 

10. Pojavi se zadnje okno. Kliknite Beenden (konec).  

 
S TEM JE PROGRAM NAMEŠČEN! 
 



 

11. Na namizju poiščite ikono Cosmo. Z dvoklikom na njo odprete program. Odpre 
se vam spodnje okno. 
(Če imate pri zagonu v Windows Vista težave, zaženite program z enojnim klikom desnega 
gumba – opcija »zaženi kot administrator«.) 

 

12. Na levi strani je pred prvim zagonom urediti naslednje nastavitve: 
       -     Benutzer (uporabnik): Vpišite svoje uporabniško ime  

- Passwort (geslo): Vpišite svoje geslo  
- Expedient (referent): napišite osebo, ki uporablja program.  
- Sprache (jezik): izberite jezik programa. Cosmo je na voljo tudi v slovenščini (vsi 

pomembni izrazi so prevedeni), vendar priporočamo uporabo v izvirnem nemškem 
jeziku. V nemškem jeziku so izrazi najbolj točni in ni hroščev. Vsi ostali jeziki se 
prevajajo glede na znakovne nize, tu pa lahko pride do čudnih situacij.  

- Design auswählen (izberi dizajn): izberite izgled oz. dizajn programa 
- Anmeldedaten speichern (shranite prijavne podatke): Naredite kljukico v polju pred 

besedilom Anmeldedaten speichern. S tem ukazom shranite nastavitve tudi za vse 
kasnejše uporabe. Praviloma je samo ob naslednjem zagonu potrebno izbrati podatke 
iz spustnega menija, kasneje so podatki vedno prikazani 

- Nato kliknite Anmelden (registracija). 
Pri prvi registraciji bo trajalo malce dlje, saj se bo sistem sam nadgradil oz posodobil v zadnjo 
verzijo.  
 
S TEM STE USPEŠNO PRIJAVLJENI V REZERVACIJSKI SISTEM TrafficsCosmo! 
 
Pooblaščeni zastopnik za TrafficsCosmo je Agencija Grad Potovanja Pirc 
 

 


