
ПРЕИНСТАЛАЦИЯ (ПРЕМЕСТВАНЕ) НА  АЖУР®  

 

При смяна на физическия компютър, на който е инсталиран Ажур® 

или при преинсталация на операционната система, се налага 

преинсталиране и на Ажур®. То бива два основни случая – преинсталиране 

на клиентска част (работна станция) или преинсталиране на сървър/ 

локална инсталация. Задължително се запознайте обстойно с инструкциите 

за преинсталация като изчетете целия документ и едва след това изпълнете 

следните стъпки: 

ВНИМАНИЕ! Моля предварително проверете на коя инстанция и с 

коя версия на InterBase работите! В случай на нужда може да 

използвате инструкциите от ръководството за „ИНСТАЛАЦИЯ НА 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ АЖУР®“  

(‘Instalation.pdf’). 

1. Преинсталиране на клиентска част (работна станция). Изпълнете 

следните фунцкии на новата работна станция: 

1.1. Функция „Map network drive“ на споделената от главният 

компютър (сървър) папка на Ажур®.  

1.2. Стартирайте инсталационния диск на Ажур®. Чрез бутон 

„Нова инсталация“  влезте в екран „Сървър и клиент“. Изберете вид 

инсталация „Клиент“. 

1.3. Инсталирайте Interbase®. 

1.4. Инсталирайте Ажур®. 

2. Преинсталиране на сървър / локална инсталация) 

2.1. Осигурете си предварително актуален инсталационен диск на 

Ажур® с конфигурация за Вашата инсталация: 

 Пълен инсталационен диск, който може да изтеглите от 

http://www.bsoft.bg/downloads/ 

 Конфигурационен файл за Вашата инсталация, който се предоставя 

от обслужващия Ви офис на Бонев Софт. 

 

2.2. Направете архиви през Backup на всички фирми. 

2.3. Запазете съществуващата директория на Ажур® на удобно за 

копиране впоследствие място. 

http://www.bsoft.bg/downloads/


2.4. На новия компютър инсталирайте Interbase® и Ажур® по 

инструкциите за инсталиране от ръководство за „ИНСТАЛАЦИЯ НА 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ АЖУР®“ 

(‘Instalation.pdf’). 

2.5. Изпълнете функцията ПОДГОТОВКА ЗА МРЕЖОВА 

ИНСТАЛАЦИЯ - т.2 от ръководство за „ИНСТАЛАЦИЯ НА 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ АЖУР®“ 

(‘Instalation.pdf’). 

2.6. Изпълнете еднократно функцията НАСТРОЙКА НА 

КЛИЕНТА - т.4 от ръководство за „ИНСТАЛАЦИЯ НА 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ АЖУР®“ 

(‘Installation.pdf’). 

2.7. Стартирайте еднократно Ажур® и после излезте изцяло от 

него. 

2.8. От старата директория копирайте в новата: 

 Всички папки с архиви (папките, започващи с Arhiv + пореден 

номер на фирма); 

 Папките с макети (DosMaket и S_MAKET); 

 Папката с финансовите анализи (FinAnalyse); 

 Папката с прикачени документи (DOC_ATT) ако съществува 

такава; 

 Файлът „Firms.gdb“ от основната директория. 

ВНИМАНИЕ! Не копирайте други файлове извън изброените, защото 

това може да доведе до неработоспособност на Ажур®. 

2.9. От инсталационният диск на Ажур® изпълнете функцията 

„Програмно осигуряване / Обновяване“, като изберете правилната 

версия на Interbase®, за да сте сигурни, че при копирането не сте 

върнали по-стара версия. 

2.10. Стартирайте Ажур® и от главният екран натиснете бутон 

„Архивиране / Възстановяване“. От лентата с бутони за бърз достъп в 

горния край на новия екран натиснете бутон „Реорганизация на 

системната БД“. 



 

2.11. Последователно за всички фирми в инсталацията възстановете 

предварително направените архиви. 

2.12. Стартирайте  старата инсталация на Ажур®. От главния екран 

на Ажур® натиснете бутон „Информация / Регистрация“. От 

появилия се екран натиснете бутон „Дерегистрация“. Това ще ви 

позволи да регистрирате новата инсталация. 

 

ВНИМАНИЕ! След натискане на бутон „Дерегистрация“ повече няма 

да можете да работите с тази инсталация на Ажур®.  

 

2.13. Стартирайте отново новата инсталация на Ажур®. Изпълнете 

функцията „Регистрация“ от меню „Информация / Регистрация“ ако 

Ажур® все още не ви е приканил да го сторите. 

2.14. От същия екран изпълнете функцията „Актуализация на 

лицензи за Interbase“. 

2.15. Рестартирайте Interbase сървъра (Stop/Start на Interbase service). 

 

2.16. След като се уверите, че Ажур® работи коректно, пристъпете 

към настройка на работните станции, като можете да ползвате помощ от 

т.3 от ръководството за „ИНСТАЛАЦИЯ НА ИНТЕГРИРАНА 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ АЖУР®“ (‘Instalation.pdf’). 

 

ВНИМАНИЕ! Ако изпитвате затруднения и не сте сигурен в 

действията си, поискайте специализирана помощ от Бонев Софт, за да  

предотвратите загуба на информация.  

 


