
Armada rendszer másik gépre telepítése, vagy a számítógép fizikai
meghibásodása miatti újratelepítés és az adatbázisok átmásolása 

(amennyiben már használják, illetve használták az Armada rendszert) 

1.)  Mielőtt  bármilyen  lépés  történne,  először  feltétlenül  készítsen  egy  mentést  az  armada2  nevű
könyvtárról! Ez általában a C meghajtón található, de ha ettől eltérő meghajtón használták, akkor azon
a meghajtón kell keresni.

2.) Ezután kezdődhet az újratelepítés folyamata. A számítógépre először az Armada Indítópultot  kell
telepíteni. Ez az alábbi módon végezhető el: 
A  www.armada.hu honlapon legfelül válassza ki a 'Demó letöltés' menüpontot.

3.) Mivel Ön már ügyfelünk, így a megjelenő képernyőn a „kattintson ide” feliratra kell kattintania.
Az itt  megjelenő oldalon be tudja írni  cégkódot  az „Azonosító  kód” mezőbe.  M  inden ügyfelünk  
rendelkezik  ilyen  egyedi  kódszámmal!!! Ezt a  kódszámot megtalálja az  Ön  által  használt
Armada  modul  bármelyikébe  belépve  a  Karbantartás  /  Kapacitás  menüpontban az  Ön
felhasználói neve mellett. Ha nem áll rendelkezésre ez a kód, kérjük hívja Ügyfélszolgálatunkat!
Akár a felhasználónév/jelszó kombinációt írta be, akár a cégkódot írta be, mindenképpen utána nyomja
meg a „Belépés” gombot.



4.)  Amennyiben  az  azonosító  kódot  begépelte,  utána  elindul  az  Indítópult  telepítő  letöltése.  Ez
valószínűleg a bal alsó sarokban fog megjelenni setuparmada.exe néven. Ha nem indul el a letöltés,
akkor elképzelhető, hogy ez a képernyő fog megjelenni egy „Letöltés” gombbal.

5.) A továbbiakban megjelenő kommunikációs panelek végigvezetik Önt a telepítés teljes folyamatán,
melynek  végeredményeként  az  asztalon  egy vitorláshajó  ikont  láthat.  Ezzel  az  Armada  Indítópult
telepítésének végére ért.

6.)  FONTOS, hogy ezután már NEM KELL az egyes modulokat telepíteni, csupán annyit kell
tennie, hogy a  C meghajtóra másolja  fel  a  korábban elmentett  armada2 könyvárat. Ezzel  a
művelettel  egyszerre  fogja  a  korábban  használt  modulokat  telepíteni  az  összes  cég  adatbázisával
együtt, valamint a regisztrációs fájlokat is. Így az Indítópult megnyitása után a kívánt modulba belépve
máris tovább tud dolgozni. 

Amennyiben  a  fentiekkel  kapcsolatban  kérdései  merülnek  fel,  kérjük  hívja  telefonos
ügyfélszolgálatunkat a 273-33-10-es telefonszámon. 

További jó munkát kívánunk! 

Üdvözlettel: 
                  Parallel Kft. 


