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Słowem wstępu 

Niniejszy dokument i inne informacje związane z tematem są dostępne na naszej stronie 

internetowej pod adresem http://www.sas.com/poland/services/. 

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym zespołem. Jesteśmy do 

Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od 8.30 do 16.30, telefonicznie – (22) 560 46 66, bądź 

elektronicznie – support@spl.sas.com.  

Prosimy o uwagi i spostrzeżenia, które pomogą nam w przygotowaniu kolejnych wersji tego 

dokumentu. 

Zawsze służąc Państwu pomocą, 

Zespół Wsparcia Technicznego 

Centrum Technologii SAS Polska 
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Wprowadzenie 

Zdarza się, że użytkownicy doświadczają braku zakładki SAS w aplikacjach pakietu Microsoft Office. 

Stworzyliśmy ten dokument, aby opisać kroki, które najczęściej są rozwiązaniem problemu, a jednocześnie 

są na tyle łatwe do wykonania, aby użytkownik mógł wykonać je samodzielnie. 

Czy SAS Add-In jest zainstalowany? 

W przypadku wersji  5.1 i nowszych należy to sprawdzić przez SAS Deployment Managera 

dostępnego w menu start w folderze SAS. W SDM należy skorzystać z opcji Uninstall SAS Software (tylko 

do sprawdzenia, czy aplikacja jest w systemie – nie należy przechodzić do kolejnego kroku kreatora): 

 

Dla wersji 4.3 i starszych najłatwiej jest to sprawdzić z poziomu Panelu Sterowania systemu Windows 

– czy występuje tam pozycja „SAS Add-In for Microsoft Office”. 

 Dla Windows Vista i nowszych będzie to kategoria Programy i funkcje: 

 

http://www.sas.com/poland
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 Dla Windows XP Dodaj lub usuń programy: 

 

Jeżeli pozycja SAS nie jest widoczna, oznacza to, że dodatek nie został zainstalowany i należy 

skorzystać z SAS Deployment Wizard w celu instalacji. 

Czy SAS Add-In jest włączony? 

Należy to sprawdzić w opcjach danej aplikacji Microsoft Office: 

 Dla wersji 2007 i nowszych: menu Plik → Opcje → Dodatki, na dole pole wyboru z etykietą Zarządzaj, 

w którym należy wybrać Elementy wyłączone. Jeżeli widnieje tam dodatek SAS, to należy go włączyć. 

 

 Dla wersji starszych od 2007: Pomoc → Informacje → Elementy wyłączone. 

 

 

http://www.sas.com/poland


Brak menu SAS w aplikacjach Microsoft Office  

 

 Zespół Wsparcia Technicznego 
 SAS Institute Polska Strona 4 z 6 
 sas.com/poland 

4 

Czy dodatek jest dołączony do ładowania podczas uruchamiania aplikacji Office? 

Również tutaj istnieje zależność od wersji pakietu MSO: 

 Dla wersji 2007 i nowszych: Plik → Opcje → Dodatki, na dole pole wyboru z etykietą Zarządzaj, w 

którym należy wybrać Dodatki COM. Dodatek SAS powinien być zaznaczony. 

 

 Dla wersji starszych od 2007 jest to odrobinę bardziej skomplikowane. Najpierw należy dodać menu 

Dodatki COM do paska narzędzi. W tym celu trzeba wybrać Widok → Paski narzędzi → Dostosuj → 

Zakładka Polecenia → Kategoria Narzędzia, a następnie przeciągnąć polecenie Dodatki COM do paska 

narzędzi. W Dodatkach COM należy sprawdzić, czy pozycja SAS jest zaznaczona. 

 

Jeżeli pozycja SAS jest odznaczona, to należy ją zaznaczyć i zatwierdzić zmiany. 

  

http://www.sas.com/poland
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Czy istnieją odpowiednie klucze w rejestrze? 

Aby dodatek działał prawidłowo, w rejestrze Windows powinny być zapisane następujące klucze (w 

zależności od aplikacji MS Office): 

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins\SAS.ExcelAddIn 

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins\SAS.OutlookAddIn 

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins\SAS.PowerPointAddIn 

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins\SAS.WordAddIn 

Każdy z kluczy powinien mieć wartość LoadBehavior z danymi 0x00000003 (3). Jeżeli dane są różne od 3, 

należy to zmienić. W przypadku, gdy klucze w ogóle nie istnieją należy skorzystać z narzędzia Switcher 

Utility. Program jest dostępny pod nazwą SwitcherUtility.exe w katalogu, gdzie został zainstalowany 

dodatek SAS. Narzędzie należy uruchomić na prawach administratora. 

Czy wszystkie wymagane komponenty zostały zainstalowane? 

SAS Add-In wymaga pewnych elementów systemowych do prawidłowego działania. Komponenty te 

są instalowane domyślnie przez SAS Deployment Wizard, jednak spotkaliśmy się z przypadkami, gdy nie 

zostały prawidłowo zainstalowane (najczęściej z powodu braku uprawnień, bądź oprogramowania AV).  

Wersja 5.1 wymaga: 

• Microsoft .NET Framework 4.0 

• Microsoft Windows Installer 3.1 

• Microsoft Runtime Components 7.0 

• Microsoft Runtime Components 8.0 Service Pack 1 

• Microsoft Runtime Components 9.0 Service Pack 1 

• Microsoft Runtime Components 10 

• Microsoft Visual Studio Tools for Office 10.0 

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj: 

http://support.sas.com/documentation/installcenter/en/ikmsofficeintsr/65331/PDF/default/sreq.pdf   

Wersja 4.3: 

• Microsoft Runtime Components 8.0 SP1 

• Microsoft Runtime Components 9.0 SP1 

• Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

• Microsoft Web Services Enhancements 3.0 

• Microsoft Visual Studio Tools for Office 2.0 

• Microsoft Visual Studio Tools for Office 3.0 

• Microsoft Visual Studio Tools for Office 3.0 SP1 

Szczegółowe informacje: 

http://support.sas.com/documentation/installcenter/en/ikmsofficeintsr/63820/PDF/default/sreq.pdf  

http://www.sas.com/poland
http://support.sas.com/documentation/installcenter/en/ikmsofficeintsr/65331/PDF/default/sreq.pdf
http://support.sas.com/documentation/installcenter/en/ikmsofficeintsr/63820/PDF/default/sreq.pdf
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Wersja 4.2: 

• Microsoft Runtime Components 8.0 SP1 

• Microsoft .NET Framework 2.0 

• Microsoft Web Services Enhancements 3.0 

Szczegółowe informacje: 

http://support.sas.com/documentation/installcenter/en/ikmsofficeintsr/62374/PDF/default/sreq.pdf  

 

Menu SAS jest widoczne, jednak nie ma w nim zadań 

Spotkaliśmy się również z przypadkami, kiedy użytkownicy mieli dostęp do menu SAS w pakiecie 

Office, jednak nie widzieli w nim zadań. Istnieją dwa możliwe rozwiązania: 

 Użytkownik nie ma dostępu do odpowiednich zadań (brak capabilities na serwerze metadanych). Jeżeli 

jesteśmy przekonani, że zadanie istnieje,  ale nie widzimy go w menu, to prawdopodobnie problem 

jest po stronie konfiguracji serwera. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalnym 

administratorem SAS. 

 Jeżeli administrator nadał nam odpowiednie uprawnienia na serwerze i nadal nie widzimy zadań, to 

możliwe, że przy instalacji wystąpił problem i aplikacja nie zarejestrowała zadań w prawidłowy sposób. 

W takim przypadku należy zrobić to ręcznie. Wystarczy uruchomić aplikację RegTasks.exe z prawami 

administratora. Narzędzie dostępne jest w katalogu gdzie został zainstalowany Add-In. Przed 

uruchomieniem należy wyłączyć wszystkie aplikacje Office. 

Brak rezultatów 

W przypadku wykonania opisanych kroków, bądź instalacji niestandardowych (np. na platformie 

Citrix) menu SAS nadal nie jest widoczne, prosimy o kontakt z nami (szczegóły na pierwszej stronie). 

http://www.sas.com/poland
http://support.sas.com/documentation/installcenter/en/ikmsofficeintsr/62374/PDF/default/sreq.pdf

