Instalacja programu CRM Konferencje
Wymagania techniczne
○
○
○
○

Systemy operacyjne: Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7
.NET Framework 4.0
Serwer bazy danych: MS SQL Server 2008
Minimalne wymagania sprzętowe zależą od wersji systemu operacyjnego oraz wersji SQL
Serwer-a.

Instalacja programu
W programie CRM Konferencje dostępne są dwie możliwości instalacji:
○ instalacja jednostanowiskowa - baza danych i aplikacja kliencka znajduje się na tym samym
komputerze.
○ instalacja sieciowa - aplikacje klienckie łączą sią z bazą danych poprzez usługę
zainstalowaną na dedykowanym serwerze.
Uwaga! Przed rozpoczęciem instalacji programu upewnij się że masz zainstalowane wszystkie
wymagane komponenty (MS SQL Server, .NET Framework 4.0)

Opis instalacji jednostanowiskowej
W przypadku wersji jednostanowiskowej proces instalacji jest zautomatyzowany. Instalację
rozpoczynamy uruchamiając plik Client.Demo.Setup.exe. Program instalacyjny wykonuje wszystkie
operacje potrzebne do rozpoczęcia pracy w programie. Istotnym elementem jest instalacja bazy danych
programu, która jest ostatnim elementem procesu instalacji. Przy pierwszej instalacji konieczne jest
uruchomienie instalacji bazy (patrz rysunek poniżej)

Operacja instalacji bazy danych wyświetla formatkę, na której można określić parametry dostępu do bazy
danych. Instalacja bazy danych w zależności od parametrów komputera może potrwać nawet kilka minut
.

Po zakończeniu programu instalacji program jest gotowy do użycia.

Opis instalacji sieciowej (dla użytkowników zaawansowanych)
Instalacja wersji sieciowej podzielona jest na dwa etapy:
○ instalacja usługi i serwera bazy danych
○ instalacja stacji klienckich
W pierwszej kolejności instalujemy część serwerową (usługę oraz bazę danych). W tym celu
uruchamiamy program instalacyjny Service.Setup.exe. Program kopiuje na dysk wszystkie wymagane
pliki oraz instaluje usługę windows oraz bazę danych. Instalacja bazy danych poprzedzona jest
wyświetleniem formatki, na której możemy określić parametry dostępu do bazy danych. Intalacja kończy
się uruchomieniem usługi windows do której łączyć się będą stanowiska klienckie.
Po zainstalowaniu części serwerowej można przystąpić do instalacji stacji klienckich. W tym celu na
każdym stanowisku uruchamiamy program Client.Setup.exe. Program instaluje wszystkie wymagane pliki
aplikacji klienckiej. Po zainstalowaniu programu należy skonfigurować parametry związane z lokalizacją
serwera. Wykonujemy to poprzez modyfikację pliku konfiguracyjnego Common.BaseApp.exe.config. Plik
ten należy otworzyć w dowolnym edytorze tekstowym (np. w Notatniku) a następnie ustawić prawidłowe
lokalizacje serwisów (czyli zastąpić wszystkie wystąpienia słowa 'localhost' numerem IP lub nazwą
komputera na którym znajduje się usługa serwisowa. Po zapisaniu pliku konfiguracyjnego program jest
gotowy do użycia.

