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Инструкция за изтегляне и стартиране на ПРОГРАМНО 

ОСИГУРЯВАНЕ (обновяване) на Ажур® 
 

За да обновите Ажур® е необходимо да изпълните следните стъпки: 

 

1. Излезте от програмата, а ако работите в мрежа и от всички 

работни места. 

2. Посетете сайта www.bsoft.bg <http://www.ajur.bg/> 

В менюто ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ >> DOWNLOADS проверете коя е 

актуалната версия на продукта и кликнете върху "Изтегли АЖУР®L". Ще 

се появи екран с инструкции за сваляне и обновяване на инсталацията на 

Ажур®L.  

 
3. Натиснете бутон “СВАЛИ СЕГА”. Ще започне изтеглянето на 

файла I_CODE_AJUR.exe. 

Видео за онагледяване на целия процес можете да изгледате ТУК. 

 

4. След като изтеглянето завърши, браузерът ще ви попита дали да 

запише (save) или да стартира (run) автоматично пакета. 

Ако изберете да го запише, запомнете пътя, за да можете да го стартирате по 

късно. 

 

В примера избираме да стартираме директно (Run). 

 

Изчакайте да завърши свалянето на пакета за обновяване. В зависимост от 

скоростта на вашата интернет връзка, това може да отнеме известно време. 

https://www.youtube.com/watch?v=wClZ5BvwAAQ
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Възможно е операционната система да ви поиска и други допълнителни 

потвърждения. Ако се появи прозорец на Microsoft Defender SmartScreen, 

защото сваленият файл е с разширение „exe“, натиснете More info и после 

Run anyway. 

 
 

 

5. След Сваляне и стартиране на пакета “I_CODE_AJUR.exe” (ако 

работите в мрежа, препоръчително е да стартирате пакета директно на 

сървъра), ще видите прозорец за версията на Ажур, към която ще бъде 

извършено обновяването. Потвърдете.   

 

 
 

6. Ще се покаже прозорец, където се предлага временен път, 

където ще се извърши разархивирането на инсталационният пакет. Това 

по подразбиране е C:\I_SETUP\AJURL. 
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Това НЕ е пътят, където е инсталиран АЖУР®, в никакъв случай не 

променяйте пътя към мястото където е реалната инсталация на АЖУР! Най-

добре го оставете така, както е по подразбиране и изберете бутона „Extract ”. 

 

 
 

7. След приключване на процеса по дезархивиране ще излезе 

съобщение „All files have been extracted”. (Всички файлове са 

разархивирани успешно). Потвърдете и инсталаторът ще се стартира сам. 

 

8. Виждате началния екран на инсталационната програма. 

Следвайте инструкциите от ръководството „ПРОГРАМНО 

ОСИГУРЯВАНЕ - АЖУР®“ 


