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1.) Számlázó+ Adatbázismotor telepítése
A gyors telepítéssel egy lépésben telepíthető a program és a program hálózatos működését kiszolgáló
adatbázismotor. A licencszerződés és az egyéb tudnivalók elfogadása és elolvasása után két
célkönyvtárat kell megadni. Az első ahova maga a program kerül feltelepítésre, a másik pedig a közös
a adatbázis helye.

Fontos, hogy biztonsági okokból az adatbázist olyan könyvtárba telepítsük,
ami nincs megosztva, tehát külső felhasználók nem tudnak közvetlenül
hozzáférni!

Következő lépésben a választható összetevőket kell megadni ahol az adatbázismotor és a
számlázóprogram telepítését is külön be lehet állítani. Amennyiben a gépen már van Firebird
adatbázismotor telepítve, akkor a telepítő ezt érzékeli és ez a komponens már nem lesz
kiválasztható.
Az adatbázis motor alapértelmezés szerint a rendszermeghajtón a Program Files\Firebird_2_0
mappába kerül telepítésre.

A telepítés során a program a kiválasztott összetevőket a gépre másolja, valamint elvégzi az
adatbázis alapértelmezés szerinti konfigurálását, valamint a csatlakozáshoz szükséges egyéb
beállításokat. Ezek a műveletek automatikusan lefutnak, így a telepítés befejezése után már készen is
áll a program az első indításra.
Amennyiben a Firebird szerver nem került telepítésre(már telepítve van vagy később lesz telepítve),
akkor annak későbbi részletes telepítéséről és konfigurálásáról további fontos részleteket talál a teljes
telepítést tartalmazó súgónkban (network_full_install.pdf).

A hálózatos programnál a felhasználó azonosítás kötelező, így az új
telepítésű hálózatos programoknál az adatbázis már tartalmaz egy
rendszergazda
felhasználót,
melynek
adatai
a
következőek:
Név:rendszergazda
Jelszó:rendszergazda
Mivel a program telepítését és beállítását javasoltan a rendszergazda (vagy
egy hozzáértő ember aki a számlázóban is az adminisztrátor lesz) végzi, így
a biztonság érdekében az első programinduláskor a bejelentkező ablakban
ezt a jelszót meg kell változtatni, mert belépni csak új jelszóval lehet!

Első indítás után lehet beállítani a további számlázási adatokat, valamint létrehozni a felhasználókat
és a hozzájuk tartozó hozzáférési pontokat beállítani. Ha több hasonló hozzáféréssel bíró felhasználót
is létrehozunk, akkor segítségünkre lehet egy funkció mely segítségével egy kattintással másolhatók
a hozzáférési pontok egy tetszőlegesen kijelölt másik felhasználó adataiból.

Az új telepítésű program már tartalmaz egy normál teszt felhasználót ami
segítségre lehet a tesztben, de a hozzáféréseit másolva gyorsan felvehetőek
új saját felhasználók is. A teszt felhasználó adatai a következőek:
Név:szamlazo
Jelszó:szamlazo

Ha a program másik gépről (kliens) van futtatva akkor a Windows tűzfal
beállításokat esetlegesen módosítani kell, valamint a 3050-es TCP portot
meg kell nyitni a kliensgépek számára.
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