
Armada regisztrációs fájlok beolvasása, a programok élesítése, aktualizálása

Az Armada  ügyviteli  rendszer  moduljainak  élesítéséhez  (hogy  ne  demó  módban  működjenek),
valamint  a  legfrissebb  aktuális  programfrissítések  elérésének  érdekében  a  regisztrációs  fájlok
használata  szükséges,  melyet  Ön  mindig  a  Parallel  Kft.-tól  kap  meg.  Ez  két  fájlt  takar,
elnevezésük: manage.dbf és own.dbf. Ezeket e-mail útján küldjük el Önnek.  A fájlokat mindig
együttesen használja, külön-külön nem végezhető el velük regisztrálás! 

Amennyiben  Ön megkapta  a  regisztrációs  fájlokat  e-mailben  a  Parallel  Kft.-től,  akkor a
következő módon tudja használni, beolvasni őket:
Először az e-mail mellékleteként található manage.dbf és own.dbf fájlokat egyenként mentse le.
Elmentheti a számítógépen egy konkrét könyvtárba, vagy pen-drive-ra, vagy CD/DVD lemezre. Ha
a számítógépére kívánja menteni a két regisztrációs fájlt, kérjük a következő szempontokra legyen
tekintettel: 

• Javasolt egy önálló könyvtárba (mappába) menteni a fájlokat, amelyet akár Ön hozhat létre
erre a célra. FONTOS, hogy a könyvtár neve, amelybe menteni szeretné a regisztrációs
fájlokat,  ne  tartalmazzon  se  ékezetet,  se  szóközt! (Egy-két  példa  a  helyes  könyvtár
elnevezésre: Armada_regisztracio VAGY Regisztracio stb.) 

• A könyvtár  elérési  útvonala  ne  legyen  túl  hosszú,  vagyis  javasoljuk,  közvetlenül  a  C
meghajtóra létrehozni. Egy javasolt példa: C:\Armada_regisztracio
Ha e két szempontot nem veszi figyelembe, akkor elképzelhető, hogy a regisztrációs
fájlok beolvasása sikertelen lesz.

• NAGYON  FONTOS,  hogy  a  könyvtárban  ne  létezzenek  korábbi  ARMADA
regisztrációs  fájlok, mert  a  mentés  során  az  új  regisztrációs  állományokat  a  levelező
programja átnevezheti, ami az ARMADA számára érvénytelen fájlneveket hoz létre. Ez
esetben a regisztráció beolvasásakor az ott lévő régi regisztrációt fogja beolvasni – amivel
fölöslegesen nehezítené a folyamatot.

• Előfordulhat, hogy adott levelezőprogram a manage.dbf és own.dbf fájlokat az e-mailből
való mentéskor úgy kezeli, hogy besorszámozza, tehát pl. manage(2).dbf vagy own(2).dbf
lesz a fájl neve. Ekkor a fájl nevéből mindenképpen ki kell törölni a zárójelben szereplő
sorszámot, hogy mindenképpen csak manage.dbf és own.dbf legyen a 2 fájl neve.

Amennyiben sikeresen elmentette a regisztrációs fájlokat, akkor az Armada Indítópult megnyitása
után lépjen be a használni kívánt modulba (a modulon belül cég kiválasztása nem szükséges), majd
a 'Karbantartás / Regisztráció' menüpontba belépve a megjelenő képernyőn a piros pipával jelölt
sárga mappára kattintva állítsa be a fájlok beolvasási útvonalát.  A fenti példánál maradva a  C:\
meghajtó belül az Armada_regisztracio nevű könyvtárat kell kiválasztani és az 'OK' gomb hatására
a program leellenőrzi,  hogy léteznek-e a  megfelelő nevű fájlok.  Ha rendben van, megjeleníti  a
kiválasztott  a  útvonalat.  Miután így rendben,  kattintson a  'Tovább'  gombra.  Ezután információt
láthat, a jelenlegi regisztrációs adatairól és a telepítendő regisztrációs adatokról, többek között
azt is, hogy a regisztrációs fájlok meddig jogosítják a program használatára. Ellenőrizze le!
Amennyiben  ezek  az  adatok  a  valóságot  tükrözik,  itt  ismét  kattintson  a  'Rendben'  gombra.  A
képernyőn a következő üzenet fog megjelenni: “A változások érvényesítéséhez újra kell indítani a
programot!” A 'Rendben'-re kattintás után, hogy az előbbi megtörténjen, a program ki is lép. Vissza
tud lépni a kívánt modulba az Indítópulton keresztül és ezzel a regisztrációs folyamat végére ért. 



Amennyiben új  évet  kíván nyitni  egy adott  modulban,  először  mindig olvassa be a  legfrissebb
regisztrációs  fájlokat,  majd  utána  töltse  is  le  az  adott  modul  legújabb  verzióját,  egyébként
előfordulhat, hogy az évnyitással kapcsolatos menüpont nem is lesz elérhető, amíg ezeket el nem
végzi.

Amennyiben  a  fentiekkel  kapcsolatban  kérdései  merülnek  fel,  kérjük  hívja  telefonos
ügyfélszolgálatunkat a (+36-1)273-33-10-es telefonszámon. 

További jó munkát kívánunk!

                                  Üdvözlettel:   Parallel Kft.


