
Компютър Дриимс ЕООД  тел. 0878 443 585   https://dreams-bg.com 

 
Инструкции за актуализиране на  

Microinvest Делта Pro и Microinvest ТРЗ и ЛС Pro  
 

Определете версията и дата на Вашата програма от меню: Помощ - > За Microinvest ……… Pro 
 

Кодове за актуализации 
За да инсталирате по-нова (последна версия) на Вашата програма Ви е необходим код за актуализация. 
Ако не разполагате с код за актуализация такъв може да закупите от тук: 
https://dreams-bg.com/shop/Актуализации-Микроинвест  
 

1. Актуализация чрез програмата – първи начин 
Направете архив с Microinvest Архиватор Pro 
Рестартирайте компютъра. 
Влезте в програмата. Изберете „Меню -> Помощ - > Нови версии“ и натиснете бутон „Актуализация “ (долу в дясно) 
Изчакайте изтеглянето на актуализацията. 
Стартирайте актуализацията 
Приемете всички настройки по подразбиране. 
Когато стигнете до прозореца със „Сериен номер“ въведете кода за актуализация, който сте закупили и продължете. 
Изчакайте  търпеливо докато актуализацията завърши и стартирайте програмата. При  проблем изпълнете точка 3 

 

2. Актуализация чрез изтегляне от сайта – втори начин 
Направете архив с Microinvest Архиватор Pro 
Изтеглете най-новата версия на програмата от следният адрес: (запазете файла за бъдещо ползване) 
https://dreams-bg.com/downloads/Redirect/microinvest_delta_pro.php 
Рестартирайте компютъра 
Без да пускате програмата инсталирайте новата версия, която изтеглихте в предната стъпка. 
Приемете всички настройки по подразбиране. 
Когато стигнете до прозореца със „Сериен номер“ въведете кода за актуализация, който сте закупили и продължете. 
Изчакайте  търпеливо докато актуализацията завърши и стартирайте програмата. При проблем изпълнете точка 3 

 

3. Преинсталация – използва се при възникнал проблем или при инсталиране на подобрена 
версия на Вашата от по-нова дата. 

Направете архив с Microinvest Архиватор Pro 
Няма да Ви бъде искан отново код за актуализация ако инсталирате същата версия. 
Изтеглете отново най-новата версия на програмата от следният адрес:(запазете файла за бъдещо ползване) 
https://dreams-bg.com/downloads/Redirect/microinvest_delta_pro.php 
Деинсталирайте програмата от Контролният панел - > Добавяне и изтриване на програми (за Windows XP) или Програми 
и компоненти (за Windows 7, 8, 10). Вашата информация няма да бъде загубена. 
Рестартирайте компютъра 
Без да пускате програмата инсталирайте новата версия, която изтеглихте в предната стъпка. 
Приемете всички настройки по подразбиране. 
Изчакайте  търпеливо докато актуализацията завърши и стартирайте програмата 
 

Облачно архивиране 
Подробно с облачното архивиране може да се запознаете на следният адрес: 
https://dreams-bg.com/cloud-oracle/MSSQL_Backup_Databases_to_FTP_Cloud_Server.pdf 
 

Помощ 
Стремим се нашите клиенти да останат доволни. За това, ако имате нужда от помощ можете да я получите безплатно, а 
при по-сложни проблеми платно.  Тези които са закупили актуализации от нас получават безплатна помощ. 
За целта трябва да изтеглите програмата за дистанционен достъп Ами Админ и след това да се свържете с нас. 
Може да изтеглите програмата Амми Админ от следният адрес:  https://dreams-bg.com/24x7/#ammyy 
Може да закупите  Дистанционен сервиз от тук  
 
Желаем Ви успех 
Компютър Дриимс ЕООД 
инж. Станислав Божев – тел. 0878 443 585 
https://dreams-bg.com 
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