
Ръководство за инсталация и актуализация на 
AjurRESTAPISetUp.exe 

 
1. Свалете от сайта на Бонев Софт Одитинг ООД актуалната версия на Ажур REST API и я 
стартирайте.  
 
2. Необходимо е да потвърдите съгласието си относно лицензионното споразумение за 
ползване на програмните продукти от серията Ажур, за да продължите с инсталацията на Ажур 
REST API. За целта изберете “I accept the agreement” и продължете с бутон Next. 
 

 

 

3. Прочетете и се запознайте с изискванията за инсталация на текущата версия на Ажур 
REST API. В случай, че отговаряте на всички посочени условия, може да продължите 
инсталацията с натискане на бутон Next. 
 



 
4. В случай, че правите нова инсталация: 

4.1 Посочете път за инсталация на Ажур REST API и продължете с бутoн Next. 
 

 
 

4.2 Потвърдете или напишете ново име, с което ще настроите в последствие Ажур REST 
API в Internet Information Services (IIS) Manager 
 

 
 

Внимание! 
В случай, че актуализирате съществуваща инсталация на Ажур REST API, тези два екрана не се 
визуализират. 

 



 

5. Поставете отметка на необходимите Ви опции във връзка с 
инсталацията/актуализацията на Ажур REST API и продължете с бутон Next. 

 

 
 

6. В следващия екран задължително попълнете път до базата данни на АжурL, към която 
ще се свърза Ажур REST API, и път за инсталация на работна информация. При желание за запис 
на лог информация в поле Write log file (optional) въведете ‘yes’, иначе оставете ‘no’. След като 
въведете всичко необходимо и се уверите, че е коректно, продължете с бутон Next. 
Пример : 
Database path (required): localhost:C:\Bonev Soft\AjurL\Data1.gdb – връзка към база 1 
Working directory (required): C:\Bonev Soft\AjurRestAPI\Logs\ 
 

 



7. При готовност за инсталиране продължите с натискане на бутон Install. 

 

 
 

8. Приключете инсталацията с бутон Finish. Оставете отметката RestAPI IIS Installation and  

Setup Guide, ако желаете да се визуализира ръководството за инсталация и настройка на IIS за 

REST API след приключване на инсталацията на Ажур REST API. 

 

 


