ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ - АЖУР®
Изпълнява се при необходимост от актуализация на приложението с по-нова
(актуална) версия.
ВАЖНО! Строго се препоръчва, "Програмно осигуряване" да се изпълни от
сървъра (компютърът, върху който е инсталиран Ажур®), а не от работна
станция. Освен това, абсолютно необходимо е никой да не използва Ажур® по
време на "Програмно осигуряване". В случай че е стартиран Ажур® (дори само
зареден начален екран за въвеждане на потребител и парола), обновяването
няма да приключи успешно, което ще доведе до невъзможност за използване на
системата!
Моля, изпълнете следните стъпки:
1. След стартиране на Autorun, натиснете бутона "Програмно осигуряване
(Обновяване)" от началния екран.

2. Извежда ви се екран с предупреждение.

Обърнете внимание, че ако използвате функционалността за обединяване на данни
(ПРМ-ЦРМ) в клонова структура, е абсолютно необходимо синхронизирането на
вашите действия с другите клонове по места. При обединяване на данни е
задължително версиите на Ажур® на предметното и централното работно място да
бъдат еднакви. Натиснете бутона "ОК".
3. Извежда се прозорец с дървовидна структура на стартовия логически диск със
списък на директориите. Има възможност за избор на диск и директория за
инсталация, както и за изписване на път за инсталация. По подразбиране е изведен
пътят, където е инсталиран Ажур®, но при необходимост може да го промените.

4. Ако използвате модул "Многоезичност", е необходимо да маркирате
отметката "Многоезичен пакет" (Операция 1). В противен случай, ползването на
тази опция е възможно да доведе до нетипично поведение на Ажур®.
5. Изберете версията на InterBase®, която използвате (Операция 2). Ако не сте
сигурни във версията на InterBase, натиснете бутона "Провери версия на InterBase"
или проверете коя версия е инсталирана в Control Panel –Programs and features.
6. Натиснете бутон "Инсталиране" (Операция 3) и изчакайте до завършването
на процеса, когато ще се изведе уточняващо съобщение, дали програмното

осигуряване е завършило успешно или не. Процесът трае от една до три минути в
зависимост от възможностите на наличния хардуер.
7. Ако инсталацията не е преминала успешно, ще се изведе съобщение кои
файлове не са били копирани успешно. Най-честите причини за това са:
потребителят няма администраторски права или права за писане в директорията на
Ажур®, стартиран е Ажур® от работна станция, има антивирусна програма, която
блокира достъпа. Отстранете съответния проблем (може да се наложи да
рестартирате компютъра) и повторете процеса отначало.
8. Ако инсталацията е завършила успешно, затворете приложението с бутон
„Изход”.

