Materiały informacyjne ZTK SOFT EKSPERT

PROCEDURY INSTALACYJNE SYSTEM FIRMA XBASE

PROCEDURY INSTALACYJNE
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
1. Komputer bazujący na procesorze 1,5 GHz lub szybszym.
2. System operacyjny Windows 2000/XP/Vista/7 (32-bitowe i 64-bitowe). Uwaga!!! Program FIRMA w wersji xBase nie będzie
pracował na komputerach pod kontrolą systemów DOS, Windows 9x, Windows ME, Windows NT.
3. 512 MB RAM
4. Min. 150 MB miejsca na dysku twardym dla pełnej instalacji każdego z systemów plus miejsce na dane.
5. Dowolna drukarka igłowa, atramentowa lub laserowa

INSTALACJA WERSJI AKTUALIZACYJNEJ
6. Uruchomić program instalacyjny (setup.exe)
7. Pojawi się ekran powitalny z informacją o instalowanej wersji systemu. Kliknąć przycisk Dalej.
8. Po pojawieniu się okna zawierającego warunki licencji należy je uważnie przeczytać, a następnie zatwierdzić przez
zaznaczenie opcji Akceptuję umowę licencyjną.
9. Wyświetlone zostaną warunki poprawnej instalacji i eksploatacji. Kliknąć przycisk Dalej.
10. Wyświetlone zostanie okno zawierające informacje o systemie operacyjnym. Poniżej znajduje się przycisk Firma.ini do
ewentualnej konfiguracji stanowiska roboczego. Plik firma.ini zawiera następujące zmienne:
•

EKS - numer stanowiska w przypadku pracy sieciowej,

•

EKS_LPT - domyślna drukarka dla systemu FIRMA na danym stanowisku,

•

PIKOPERATOR - domyślny operator na danym stanowisku,

•

EKS_EXE - ścieżka do katalogu EXE (zawierającego pliki wykonywalne programu oraz biblioteki) na komputerze
lokalnym. Zalecane przy pracy sieciowej.
Po zakończeniu konfiguracji stanowiska kliknąć przycisk Dalej.
11. Następnie należy wybrać typ instalacji:
•

Aktualizacja danych w katalogu głównym programu FIRMA – aktualizacja programu FIRMA już
zainstalowanego, bądź nowa instalacja (instalacja na „serwerze”),

•

Kopiowanie exeków i plików dll do katalogu lokalnego – kopiowanie plików exe i dll do katalogu lokalnego na
stanowisku roboczym (instalacja na stacji roboczej). Opcja ta dostępna jest tylko w przypadku, gdy w pliku firma.ini
zostanie zdefiniowany numer stanowiska!
oraz w przypadku Aktualizacji danych w katalogu głównym programu FIRMA wersję:

12.
13.
14.

15.
16.

• Kompletną
Kliknąć przycisk Dalej.
Po pojawieniu się okna dialogowego Wprowadź kartotekę programu FIRMA należy wprowadzić nazwę kartoteki wraz z
pełną ścieżką dostępu, w której zainstalowany jest program (np. D:\FIRMA) i kliknąć przycisk Dalej.
Następnie należy wprowadzić posiadany kod eksploatacyjny. Na ekranie pojawią się instalowane moduły. Kliknąć przycisk
Dalej.
Wyświetlone zostanie okno Konfiguracja systemu, w którym można zaznaczyć następujące opcje:
•
Praca sieciowa – program będzie pracować w sieci,
• Umieścić ikonę systemu na pulpicie – stworzyć na pulpicie skrót do systemu FIRMA (nie zalecane w przypadku
aktualizacji systemu).
Kliknąć przycisk Dalej.
Uruchomi się instalator programu.
Po poprawnym zainstalowaniu programu wyświetlone zostanie okno Zakończenie instalacji, w którym można zaznaczyć opcję
Uruchom system Firma, która powoduje uruchomienie tego systemu po zamknięciu programu instalacyjnego.

INSTALACJA WERSJI PEŁNEJ
1. Uruchomić program instalacyjny (setup.exe)
2. Pojawi się ekran powitalny z informacją o instalowanej wersji systemu. Kliknąć przycisk Dalej.
3. Po pojawieniu się okna zawierającego warunki licencji należy je uważnie przeczytać, a następnie zatwierdzić przez
zaznaczenie opcji Akceptuję umowę licencyjną.
4. Wyświetlone zostaną warunki poprawnej instalacji i eksploatacji. Kliknąć przycisk Dalej.
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5. Wyświetlone zostanie okno zawierające informacje o systemie operacyjnym. Poniżej znajduje się przycisk Firma.ini do
ewentualnej konfiguracji stanowiska roboczego. Plik firma.ini zawiera następujące zmienne:
•

EKS - numer stanowiska w przypadku pracy sieciowej,

•

EKS_LPT - domyślna drukarka dla systemu FIRMA na danym stanowisku,

•

PIKOPERATOR - domyślny operator na danym stanowisku,

•

EKS_EXE - ścieżka do katalogu EXE (zawierającego pliki wykonywalne programu oraz biblioteki) na komputerze
lokalnym. Zalecane przy pracy sieciowej.
Po zakończeniu konfiguracji stanowiska kliknąć przycisk Dalej.
6. Następnie należy wybrać typ instalacji:
•

Aktualizacja danych w katalogu głównym programu FIRMA – aktualizacja programu FIRMA już
zainstalowanego, bądź nowa instalacja (instalacja na „serwerze”),

•

Kopiowanie exeków i plików dll do katalogu lokalnego – kopiowanie plików exe i dll do katalogu lokalnego na
stanowisku roboczym (instalacja na stacji roboczej). Opcja ta dostępna jest tylko w przypadku, gdy w pliku firma.ini
zostanie zdefiniowany numer stanowiska!
oraz w przypadku Aktualizacji danych w katalogu głównym programu FIRMA wersję:

7.
8.
9.
10.

11.
12.

• Kompletną
Kliknąć przycisk Dalej.
Po pojawieniu się okna dialogowego Wprowadź kartotekę programu FIRMA należy wprowadzić nazwę kartoteki wraz z
pełną ścieżką dostępu, w której zainstalowany jest program (np. D:\FIRMA) i kliknąć przycisk Dalej.
Wyświetlone zostanie okno Klucz licencyjny, w którym należy wprowadzić pełną ścieżkę do pliku firma.key. Kliknąć przycisk
Dalej.
Następnie należy wprowadzić posiadany kod eksploatacyjny. Na ekranie pojawią się instalowane moduły. Kliknąć przycisk
Dalej.
Wyświetlone zostanie okno Konfiguracja systemu, w którym można zaznaczyć następujące opcje:
•
Praca sieciowa – program będzie pracować w sieci,
• Umieścić ikonę systemu na pulpicie – stworzyć na pulpicie skrót do systemu FIRMA.
Kliknąć przycisk Dalej.
Uruchomi się instalator programu.
Po poprawnym zainstalowaniu programu wyświetlone zostanie okno Zakończenie instalacji, w którym można zaznaczyć opcję
Uruchom system Firma, która powoduje uruchomienie tego systemu po zamknięciu programu instalacyjnego.

INSTALACJA PEŁNEJ CZASOWEJ (TRIAL)
1. Uruchomić program instalacyjny (setup.exe)
2. Pojawi się ekran powitalny z informacją o instalowanej wersji systemu. Kliknąć przycisk Dalej.
3. Po pojawieniu się okna zawierającego warunki licencji należy je uważnie przeczytać, a następnie zatwierdzić przez
zaznaczenie opcji Akceptuję umowę licencyjną.
4. Wyświetlone zostaną warunki poprawnej instalacji i eksploatacji. Kliknąć przycisk Dalej.
5. Wyświetlone zostanie okno zawierające informacje o systemie operacyjnym. Poniżej znajduje się przycisk Firma.ini do
ewentualnej konfiguracji stanowiska roboczego. Plik firma.ini zawiera następujące zmienne:
•

EKS - numer stanowiska w przypadku pracy sieciowej,

•

EKS_LPT - domyślna drukarka dla systemu FIRMA na danym stanowisku,

•

PIKOPERATOR - domyślny operator na danym stanowisku,

•

EKS_EXE - ścieżka do katalogu EXE (zawierającego pliki wykonywalne programu oraz biblioteki) na komputerze
lokalnym. Zalecane przy pracy sieciowej.
Po zakończeniu konfiguracji stanowiska kliknąć przycisk Dalej.
6. Następnie należy wybrać typ instalacji:
•

Aktualizacja danych w katalogu głównym programu FIRMA – aktualizacja programu FIRMA już
zainstalowanego, bądź nowa instalacja (instalacja na „serwerze”),

•

Kopiowanie exeków i plików dll do katalogu lokalnego – kopiowanie plików exe i dll do katalogu lokalnego na
stanowisku roboczym (instalacja na stacji roboczej). Opcja ta dostępna jest tylko w przypadku, gdy w pliku firma.ini
zostanie zdefiniowany numer stanowiska!
oraz w przypadku Aktualizacji danych w katalogu głównym programu FIRMA wersję:
• Czasową
Kliknąć przycisk Dalej.
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7. Po pojawieniu się okna dialogowego Wprowadź kartotekę programu FIRMA należy wprowadzić nazwę kartoteki wraz z
pełną ścieżką dostępu, w której zainstalowany jest program (np. D:\FIRMA) i kliknąć przycisk Dalej.
8. Następnie pojawi się okno Moduły systemu Firma, w którym należy zaznaczyć odpowiednie moduły systemu, opcje
dodatkowe oraz wariant. Kliknąć przycisk Dalej.
9. Wyświetlone zostanie okno Konfiguracja systemu, w którym można zaznaczyć następujące opcje:
•
Praca sieciowa – program będzie pracować w sieci,
• Umieścić ikonę systemu na pulpicie – stworzyć na pulpicie skrót do systemu FIRMA.
Kliknąć przycisk Dalej.
10. Uruchomi się instalator programu.
11. Po poprawnym zainstalowaniu programu wyświetlone zostanie okno Zakończenie instalacji, w którym można zaznaczyć opcję
Uruchom system Firma, która powoduje uruchomienie tego systemu po zamknięciu programu instalacyjnego.

INSTALACJA STACJI ROBOCZEJ
1. Uruchomić program instalacyjny (setup.exe)
2. Pojawi się ekran powitalny z informacją o instalowanej wersji systemu. Kliknąć przycisk Dalej.
3. Po pojawieniu się okna zawierającego warunki licencji należy je uważnie przeczytać, a następnie zatwierdzić przez
zaznaczenie opcji Akceptuję umowę licencyjną.
4. Wyświetlone zostaną warunki poprawnej instalacji i eksploatacji. Kliknąć przycisk Dalej.
5. Wyświetlone zostanie okno zawierające informacje o systemie operacyjnym. Poniżej znajduje się przycisk Firma.ini do
ewentualnej konfiguracji stanowiska roboczego. Plik firma.ini zawiera następujące zmienne:
•

EKS - numer stanowiska w przypadku pracy sieciowej,

•

EKS_LPT - domyślna drukarka dla systemu FIRMA na danym stanowisku,

•

PIKOPERATOR - domyślny operator na danym stanowisku,

•

EKS_EXE - ścieżka do katalogu EXE (zawierającego pliki wykonywalne programu oraz biblioteki) na komputerze
lokalnym. Zalecane przy pracy sieciowej.
Po zakończeniu konfiguracji stanowiska kliknąć przycisk Dalej.
6. Następnie należy wybrać typ instalacji:
•

Aktualizacja danych w katalogu głównym programu FIRMA – aktualizacja programu FIRMA już
zainstalowanego, bądź nowa instalacja (instalacja na „serwerze”),

•

Kopiowanie exeków i plików dll do katalogu lokalnego – kopiowanie plików exe i dll do katalogu lokalnego na
stanowisku roboczym (instalacja na stacji roboczej). Opcja ta dostępna jest tylko w przypadku, gdy w pliku firma.ini
zostanie zdefiniowany numer stanowiska!
oraz w przypadku Aktualizacji danych w katalogu głównym programu FIRMA wersję:

7.
8.
9.

10.
11.

• Kompletną
Kliknąć przycisk Dalej.
Po pojawieniu się okna dialogowego Wprowadź kartotekę programu FIRMA należy wprowadzić nazwę kartoteki wraz z
pełną ścieżką dostępu, w której zainstalowany jest program (np. D:\FIRMA) i kliknąć przycisk Dalej.
Następnie należy wprowadzić posiadany kod eksploatacyjny oraz numer licencji. Na ekranie pojawią się instalowane moduły.
Kliknąć przycisk Dalej.
Wyświetlone zostanie okno Konfiguracja systemu, w którym można zaznaczyć następujące opcję:
• Umieścić ikonę systemu na pulpicie – stworzyć na pulpicie skrót do systemu FIRMA.
Kliknąć przycisk Dalej.
Uruchomi się instalator programu.
Po poprawnym zainstalowaniu programu wyświetlone zostanie okno Zakończenie instalacji, w którym można zaznaczyć opcję
Uruchom system Firma, która powoduje uruchomienie tego systemu po zamknięciu programu instalacyjnego.
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PRZEKSZTAŁCENIE SYSTEMU FIRMA Z WERSJI CZASOWEJ W PEŁNĄ
1.
2.
3.
4.

Należy uruchomić moduł Nadzorca.
Następnie z menu głównego modułu Nadzorca należy wybrać opcję Narzędzia > Serwis > Import klucza rejestracyjnego.
Po pojawieniu się okna dialogowego z pytaniem o klucz rejestracyjny należy odpowiedzieć twierdząco.
Po pojawieniu się okna dialogowego Ścieżka do pliku firma.key należy włożyć do stacji dyskietek otrzymaną dyskietkę
rejestracyjną (w przypadku dystrybucji na dyskietkach – dyskietkę nr 1) lub wpisać pełną ścieżkę dostępu do kartoteki w której
znajduje się plik zawierający klucz rejestracyjny.
5. Następnie z menu głównego modułu Nadzorca należy wybrać opcję Narzędzia > Serwis > Wprowadzenie kodu
eksploatacyjnego.
6. Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie otrzymanego na specjalnym druku kodu eksploatacyjnego. Wpisany
kod należy zaakceptować klawiszem ENTER.
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