I. ИНСТАЛАЦИЯ НА CITY SOFTWARE

За да инсталирате CITY е необходимо да се свали
инсталационният файл City_Setup.exe , от нашият сайт в
раздел DOWNLOAD http://www.tek.bg/info.php?info_id=6.
Стартирайте този файл ( за компютри с Windows 7 и
Windows 10 напомняме, че трябва да стартирате
инсталационния файл като администратор – Run as
administrator ). Ще видите началният панел на
инсталационната програма на CITY версия 10.0.

На този панел можете да изберете, какъв вид
инсталация искате да направите.
➢
„Локална инсталация” – Инсталира се само на
едно работно място.
➢
„Мрежова инсталация – сървър” Инсталира се
върху сървъра базата данни и компоненти необходими за
работата на CITY в мрежов вариант. За да извършите тази
инсталация е необходимо да си свалите от нашият сайт
един от двата файла: Firebird_Win32.exe или
Firebird_Win64.exe , в зависимост от вашата система 32
или 64 битова. Това не извършва инсталация на работно
място на този компютър, ако това е необходимо, трябва
да извършите след това наново инсталация и с третият
вариант.
➢ „Мрежова инсталация – клиент” – Използва се за локална инсталация при мрежов вариант, независимо
дали сървъра е в локалната мрежа или се ползва интернет за достъп до базата данни (сървъра) или ако е
необходимо работно място на сървъра.
В тази стъпка можете да изберете приблизителни
настройки за Бар, Магазин или Офис:

Инсталационната програма ви предлага да
инсталира City в C:\Programs Files\City, ако желаете,
можете да го промените от бутон „Папки”.

Край на инсталацията – натиснете бутон „Изход”.
Когато сте инсталирали „Мрежова инсталация –
клиент” трябва да окажете пътя за достъп до базата данни.
За целта намерете файл config.ini, който се намира в
папката, където е инсталирана City. Отворете го с текстов
редактор и намерете ред:
[Databases]
Нова База данни=CITY.gdb; променете го, като окажете
пътя към сървъра и папката в която е базата данни:
(Пример)
[Databases]
Нова База данни=Computer Name:C:\Program
Files\CITY.gdb; можете да промените и името:
[Databases]
ИМЕ НА ФИРМА=Computer Name:C:\Program Files\CITY.gdb; , когато се използва интернет за достъп до базата
данни вместо името на компютъра се изписва IP-то на сървъра. Може да се изпише и локалното IP на сървъра,
когато компютрите са в локална мрежа. Пример:
[Databases]
ИМЕ НА ФИРМА=168.195.234.45:C:\Program Files\CITY.gdb;
За да стартирате програмата Ви е нужен хардуерен ключ – USB-„тапа”, която представлява хардуерна
защита, разработена на базата на USB flash memory.
При „Мрежова инсталация – клиент”, трябва да имате в предвид, че програмата използва порт 3050 за
обръщение към Firebird. Следователно, ако ползвате рутер, ще трябва да отворите този порт за достъп до базата от
вън. Възможно е и Firewall на сървъра да ви ограничи. За целта може да изключите Firewall (но не е
препоръчително) или да го конфигурирате да пропуска трафика на порт 3050. Този порт е по подразбиране за
Firebird.
След начална инсталация, на десктопа на компютъра се е появил пряк път до City, когато го стартирате, се отваря
поле за влизане:

Тук можете да зададете потребител и парола. След
първоначална инсталация за Администратор са
Потребител: 1 и Парола: 1
Ще останат такива, докато не ги промените от меню
Номенклатури.

City Software има одиторски профил, който по подразбиране е с потребител: oditor и парола: 2019.
Този профил има пълен достъп до базата данни на софтуера, но само за извличане на информация, без да има
възможност за запис и корекция. Отделно има изпълним файл, който осигурява чрез същия потребител, пълен
достъп до базата данни, аналогично на потребителския профил вграден в самия софтуер.

