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
Не Ви препоръчваме да инсталирате нова версия чрез бутон „Актуализация“ вътре в самата програма.
Спазвайте прецизно следващите инструкции.

Кодове за актуализации
За да инсталирате по-нова (последна версия) на Вашата програма Ви е необходим код за актуализация.
Ако имате закупен код за актуализация, но не знаете колко пъти е използван може да проверите тук:
https://dreams-bg.com/downloads/Redirect/check_actualizacii_microinvest.php
Ако не разполагате с код за актуализация такъв може да закупите от тук:
https://dreams-bg.com/shop/Актуализации-Микроинвест

1. Ако инсталирате по-нова версия от текущата изпълнете следното:
Направете архив с Microinvest Архиватор Pro
Пригответе кода за актуализация, който сте закупили.
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.
Въведете кода за актуализация, който ще Ви бъде поискан.
Оставете всички опции така както са по подразбиране.
Продължете до окончателното приключване на инсталацията.

2. Ако инсталирате същата версия на програмата но подобрена от по-нова дата
или ако е възникнала грешка по време на предно инсталиране при
актуализация изпълнете следното:
Направете архив с Microinvest Архиватор Pro
Няма да Ви бъде искан отново код за актуализация.
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.
Оставете всички опции така както са по подразбиране.
Продължете до окончателното приключване на инсталацията.

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

Желаем Ви успех
Компютър Дриимс ЕООД
инж. Станислав Божев – тел. 0878 443 585
https://dreams-bg.com

