ElitBÉR bérrendszer telepítése
Figyelem! Az adatvesztés elkerülése érdekében a program telepítése előtt győződjön
meg arról, hogy a számítógépen még nincs telepítve az adott évi ElitBÉR bérrendszer!
A telepítés és beállítás alatt a számítógépen az ElitBÉR bérrendszert és egyéb BDE-t
használó programot sem szabad futtatni!

A telepítés menete:
1. Lépjen ki minden futó alkalmazásból!
2. Helyezze be a telepítő lemezt a meghajtóba!
3. Az ElitBÉR bérrendszer telepítője automatikusan elindul. Ha nem indulna el
automatikusan a telepítő, akkor indítsa el manuálisan a CD lemezen
található Telepit.exe állományt!
4. Kövesse a telepítő útmutatásait!
5. Az ElitBÉR bérrendszer feltelepszik a számítógépre.
6. A telepítést követően a bérrendszert aktiválni kell.
A program alapértelmezésben a C:\ElitBer útvonalon települ. Ha ettől eltérő
helyre szeretné telepíteni a bérrendszert, akkor a telepítési folyamat végeztével
manuálisan tudja áthelyezni a program könyvtárát a kívánt helyre valamilyen
fájlkezelő rendszer (pl. Total Commander) segítségével.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a bérprogram nem az alapértelmezés
szerinti helyére kerül telepítésre, akkor a későbbiek során a szoftver frissítésekor
fokozottan figyelni kell az útvonal helyes megadására, valamint a BDE beállításai
is módosulnak.

BDE beállításának módosítása:
Amennyiben a program az alapértelmezett útvonalra kerül telepítésre
(C:\ElitBer), nincs szükség a BDE beállításának módosítására. Ha a
bérrendszert nem az alapértelmezés szerinti helyre telepítette, akkor a
következő fájlokat törölni kell a BDE beállítása előtt: PDOXUSRS.LCK ;
PARADOX.LCK ; PDOXUSRS.NET! A fájlok a C:\ ; C:\ElitBer ;
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C:\ElitBer\20** (ahol a ** az adott év évszámának utolsó két karaktere)
könyvtárakban fordulhatnak elő.
A BDE beállítása során a nevek előtt lévő ábrára, ne pedig a „+” jelre vagy a névre
kattintson, mert akkor előfordulhat, hogy a beállítások nem lesznek
módosíthatóak. Ha ez mégis bekövetkezne, akkor a legegyszerűbb, ha újraindítja a
BDE-t.
1. Indítsa el a BDE alkalmazást (C:\Program
Files\Common
Files\Borland Shared\BDE\bdeadmin.exe)!
2. A BDE alapértelmezés szerinti beállításai a következők:
(** karakter helyére helyettesítse be az évszám utolsó két karakterét, pl.
ElitBÉR 2015 bérrendszer esetén EB15)
o Databases | EB** | PATH = C:\ElitBer\20**
o Configuration | Drivers | Native | PARADOX | NET
DIR = C:\
o Configuration | System | INIT | LOCAL SHARE =
TRUE
3. Módosítsa az előző pontban lévő paramétereket a telepítés útvonalának
megfelelően!
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