
Упутство за поручивање софтвера на 

MSDNAA

 

На почетној страни (слика 1

Претрагу можете сузити избором категорије

леве стране. 

Упутство за поручивање софтвера на 

MSDNAA порталу 

(Слика 1) 

слика 1) бирате жељени софтвер кликом на слику. 

Претрагу можете сузити избором категорије, списак категорија с

Упутство за поручивање софтвера на 

 

бирате жељени софтвер кликом на слику. 

категорија се налази са 



На слици 2 вам је приказан

можете поручити кликом на 

ста је понуђено на списку.

(Слика 2) 

 

На слици 2 вам је приказана једана од понуђених листи софтвера коју 

можете поручити кликом на  дугме                        . Није могуће поручити све 

ста је понуђено на списку.

 

ђених листи софтвера коју 

Није могуће поручити све 



Кликом на add to chart дугме проследиће Вас на корпу приказану на слици 3 

у којој можете видети ста сте све поручили. 

враћате се на почетну страницу (

производ са списка. Кликом на

(Слика 3) 

 

дугме проследиће Вас на корпу приказану на слици 3 

у којој можете видети ста сте све поручили. Кликом на                                        

враћате се на почетну страницу (слика 1) где можете изабрати још неки 

. Кликом на                         потврђујете садржај корпе.

 

дугме проследиће Вас на корпу приказану на слици 3 

                                       

забрати још неки 

потврђујете садржај корпе.



Потврдом корпе долазите до обавештења о коришћењу производа, слика 4, 

и прихватањем услова кликом на

(Слика 4) 

 

Потврдом корпе долазите до обавештења о коришћењу производа, слика 4, 

и прихватањем услова кликом на означено дугме настављате куповину

 

Потврдом корпе долазите до обавештења о коришћењу производа, слика 4, 

настављате куповину .



Проверите да ли су поља правилно попуњена и унесите валидну 

ће сва обавештења стизати на исту. Кликом на означено дугме настављате 

поступак.

(Слика 5) 

Проверите да ли су поља правилно попуњена и унесите валидну 

сва обавештења стизати на исту. Кликом на означено дугме настављате 

 

Проверите да ли су поља правилно попуњена и унесите валидну адресу јер 

сва обавештења стизати на исту. Кликом на означено дугме настављате 



Кликом на download означеном на слици започећете поступак преузимања 

нарученог софтвера. Кликом на дугме 

почетну страну, слика 1, и можете да поручите и неки други произ

пратећи исту процедуру

погледајте у е-пошти. 

(Слика 6) 

 

означеном на слици започећете поступак преузимања 

нарученог софтвера. Кликом на дугме Continue Shopping враћате се на 

почетну страну, слика 1, и можете да поручите и неки други произ

пратећи исту процедуру. Информације о кључу за инсталацију софтвера 

 

означеном на слици започећете поступак преузимања 

враћате се на 

почетну страну, слика 1, и можете да поручите и неки други производ 

ације о кључу за инсталацију софтвера 


