
A programok frissítése a következőképpen történik, ha Armada Ügyviteli
programok frissítő fájljait a www.armada.hu honlapunkról tölti le

Mielőtt a frissítés letöltését megkezdené, legelső lépésként javasolt létrehozni egy könyvtárat azon
a számítógépen, melyre a frissítő fájlt szeretné letölteni. Egy javasolt lehetőség: a könyvtár neve
lehet  pl.  FRISS  a  C  meghajtón.  Természetesen  a  könyvtár  másik,  tetszőleges  meghajtón  is
létrehozható, ez csak egy példa (C:\FRISS). 

Előkészíthet egy pen-drivot is, hogy a letöltés közvetlenül arra történhessen meg abban az esetben,
ha a frissítő fájlt egy másik számítógépen is szeretné majd beolvasni. 

1.) Az internetes böngészőbe írja be ezt:      www.armada.hu

2.) A megjelenő képernyőn kattintson felül jobb szélen az Ügyfélkapu menüpontra, s azon belül a
választható lehetőségek közül a  Telepítési és frissítési segédletek, majd a  Rendszergazdáknak
szoftverfrissítés menüpontra!

3.) A következő képernyőn írja be az azonosító kódját, mely ha nincs feljegyezve, akkor bármely
Ön által használt Armada modulba belépve a  Karbantartás / Kapacitás menüpontban a program
használatára jogosult felhasználó nevétől jobbra tudja megtekinteni.
Tehát ha megvan a szükséges azonosító kód, gépelje be, majd válassza ki a 'Válasszon programot'
felirat mellett megjelenő listából annak a modulnak a nevét, melyet frissíteni szeretne, s nyomja
meg a Mehet gombot.

http://www.armada.hu/
http://www.armada.hu/
file:///C:/FRISS


Előfordulhat, hogy a frissítő fájl letöltése nem indul el automatikusan, ebben az esetben kattintson
az alábbi feliratra: „Ha a letöltés nem indult el automatikusan kattintson ide:”

4.) Ezután elindul a kiválasztott modul frissítésének letöltése.

5.) Ekkor megjelenik egy újabb képernyő, melynek segítségével ki tudja választani azt a helyet,
ahová az Armada modul frissítő fájlt szeretné letölteni és menteni. Ha Ön például létrehozta a C:\
meghajtón a  FRISS nevű könyvtárat erre a célra, akkor válassza azt. Természetesen ez csak egy
javaslat,  egy  példa,  ettől  függetlenül  Ön  egy  tetszőleges  meghajtón  bármilyen  könyvtárba
elmentheti a fájlt. Ha Ön pen-drivot helyezett a számítógépbe, akkor annak a meghajtóját válassza
ki, hogy a frissítő fájl letöltése közvetlenül arra történhessen meg.
Ha a megfelelő mentési útvonalat kiválasztotta, kattintson a Mentés gombra.

A letöltés/mentés  ekkor  megtörténik  és  ezután  az  Ön által  kiválasztott  meghajtón/könyvtárban,
megtalálható lesz a frissítő fájl. 

6.) FONTOS!!! Ha a fájl gépre mentése után esetlegesen ZIP lesz a kiterjesztése, akkor át kell
nevezni a fájl kiterjesztését ZIP-ről A2T-re. Csakis akkor tudja az Armada rendszer frissítő
fájlként értelmezni.

Ezek után  következik  az,  hogy a  frissítő  fájlt  beolvassa  az  Armada Indítópulton  keresztül.  Az
Indítópulton kattintson a Beállítás gombra, majd válassza a Telepítés, Frissítés gombot!





Az EGYÉB HELYRŐL lehetőséget válassza, majd megjelenik az az ablak, ahol kiválaszthatja azt
könyvtárat, ahová a frissítő fájlt letöltötte.

Ha kiválasztotta azt a mappát, amiben a frissítőfájl található, akkor kérjük várjon egy picit addig,
amíg megjelenik a következő képernyő, melyen felsorolás-szerűen látható, hogy milyen változások
történtek az adott modulban. Alul a Rendben gomb megnyomására a frissítés telepítése megtörténik
a számítógépre.

A frissítés végén egy üzenet jelenik meg a képernyőn a frissítés sikerességéről.

Ezután pedig a megszokott módon dolgozhat tovább az Armada rendszer moduljaival.

További jó munkát kívánunk!

Üdvözlettel: Parallel Kft.


