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SigmaCONTO könyvelőprogram 
telepítése hálózatos környezetben 

 
 
 

Az adatvesztés elkerülése érdekében a program telepítése előtt győződjön meg arról, 
hogy nincs adott évi SigmaCONTO könyvelőprogram telepítve a számítógépen! 
 
A lenti leírásban a ** karaktereket helyettesítse be az évszám utolsó két karakterével 
(pl. SigmaCONTO 2017 program esetén C:\ESCONTO.P** = C:\ESCONTO.P17)! 
 
I. A program telepítése a szerver számítógépen 
 

1. Lépjen ki minden futó alkalmazásból! 
2. Helyezze be a telepítő lemezt a meghajtóba! 
3. A SigmaCONTO könyvelőprogram 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! 
Ha előző évi programmal is rendelkezik, akkor célszerű az új év 
könyvelőprogramját mellé telepíteni, mert az évnyitás előző év adataiból 
funkció csak ilyen esetben működik. 
A SigmaCONTO könyvelőprogram alapértelmezésben a 
C:\ESCONTO.P** útvonalon települ. Ha ettől eltérő útvonalon szeretné a 
programot telepíteni, akkor a telepítés folyamata során a megfelelő helyen 
módosítsa az útvonalat! 
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a program nem az alapértelmezés 
szerinti helyére kerül telepítésre, akkor a későbbiek során a szoftver 
frissítésekor fokozottan figyelni kell az útvonal helyes megadására! 
Amennyiben úgy dönt, hogy más útvonalra telepíti a könyvelőrendszert, 
akkor azt javasoljuk, hogy maximum csak a meghajtó betűjelét módosítsa 
(pl. D:\ESCONTO.P**), a program könyvtárát ne helyezze bele 
semmilyen könyvtárba a gyökér alá! A könyvelőprogram beépített 
automatikus funkciói (mentés, visszatöltés, évnyitás előző év adataiból) 
csak olyan esetben használhatóak, ha a program könyvtára a gyökérben 
található. 

5. A SigmaCONTO könyvelőprogram telepszik a számítógépre. 
 



 

Niara Szoftverek 
1026 Budapest, Pasaréti út 43. 

Tel./fax: (1) 214-5693. tel.: (1) 213-6891 
Internet: www.niara.hu e-mail: info@niara.hu 

II. A szerver számítógép megosztása hálózati meghajtóként 
 
Ezt a munkafolyamatot csak abban az esetben kell elvégezni, ha a szerver 
számítógép eddig még nem lett megosztva hálózati meghajtóként! 
 
A megosztás során ne a program könyvtárát ossza meg (C:\ESCONTO.P**) 
hálózati meghajtóként, hanem a teljes meghajtót! Ha nem kívánja a szerver teljes 
meghajtóját megosztani a kliens gépek felé, akkor használjon valamilyen 
munkakönyvtárat, melybe az ESCONTO.P** mappa kerül. 
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a program nem az alapértelmezés szerinti 
helyére került telepítésre, akkor a későbbiek során a program frissítésekor 
fokozottan figyelni kell az útvonal helyes megadására. 
 

1. Lépjen ki minden futó alkalmazásból! 
2. Indítsa el a Windows Sajátgép (újabb operációs rendszereknél 

Számítógép, vagy Ez a gép) programját! 
3. Kattintson az egér jobb gombjával arra a meghajtóra, amelyen a 

SigmaCONTO program telepítve van! 
4. A megjelenő listából válassza a Tulajdonságok lehetőséget! 
5. Kattintson a Megosztás fülre, majd a Speciális megosztás 

nyomógombra! 
6. Jelölje be a Mappa megosztása lehetőséget! 
7. Adjon meg egy megosztási nevet! 
8. Kattintson az Engedélyezés (Windows 10 operációs rendszer esetén az 

Engedélyek) nyomógombra, majd a megjelenő ablakban az 
Engedélyezés résznél pipálja ki a Teljes hozzáférés lehetőséget. 

9. Az Alkalmaz majd az OK gombokra kattintva hagyja jóvá a 
módosításokat. 

10. Indítsa újra a számítógépet! 
 
III. A szerver csatlakoztatása hálózati meghajtóként a kliensen 
 
Ezt a munkafolyamatot csak abban az esetben kell elvégezni, ha a szerver 
számítógép eddig még nem lett csatlakoztatva hálózati meghajtóként! 
 

1. Lépjen ki minden futó alkalmazásból! 
2. Indítsa el a Windows Sajátgép (újabb operációs rendszereknél 

Számítógép, vagy Ez a gép) programját! 
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3. Kattintson az Eszközök fülre, majd azon belül a Hálózati meghajtó 
csatlakoztatása... menüpontra! 

4. Válasszon a meghajtónak egy betűjelet! 
5. A Mappa sornál kattintson a Tallózás... gombra és válassza ki a 

csatlakoztatni kívánt meghajtót! 
6. Az OK nyomógombra kattintva hagyja jóvá a választását! 
7. A Befejezés gombra kattintva fejezze be a meghajtó csatlakoztatásának 

folyamatát! 
8. Indítsa újra a számítógépet! 

 
Windows 10 operációs rendszer esetén: 
 

1. Lépjen ki minden futó alkalmazásból! 
2. Indítsa el a Fájlkezelő alkalmazást! 
3. Kattintson a Kezdőlap fülre, majd azon belül az Egyszerű elérés 

menüpontra! 
4. Válassza a Csatlakoztatás meghajtóként lehetőséget! 
5. Válasszon a meghajtónak egy betűjelet! 
6. A Mappa sornál kattintson a Tallózás... gombra és válassza ki a 

csatlakoztatni kívánt meghajtót! 
7. Az OK nyomógombra kattintva hagyja jóvá a választását! 
8. A Befejezés gombra kattintva fejezze be a meghajtó csatlakoztatásának 

folyamatát! 
9. Indítsa újra a számítógépet! 

 
IV. Parancsikon létrehozása a könyvelőprogram indításához a 
kliens számítógépen 
 

1. Kattintson az egér jobb gombjával a Windows asztalán egy üres területre! 
2. A megjelenő listában válassza az Új, majd a Parancsikon lehetőséget! 
3. A megjelenő ablakban kattintson a Tallózás... nyomógombra, és a 

megjelenő panelban keresse meg a csatlakoztatott hálózati meghajtón az 
ESCONTO.P** mappán belül a program indítófájlját (scwin.exe, 2014 
előtt sc.exe)! 

4. Válassza ki az indítófájlt és kattintson az OK nyomógombra! 
5. Az ablakban meg fog jelenni a kiválasztott fájl útvonala. Pl. SigmaCONTO 

2017 könyvelőprogram és S:\ hálózati meghajtójel esetén 
S:\ESCONTO.P17\scwin.exe. 

6. Kattintson alul a Tovább nyomógombra! 
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7. Adjon meg a parancsikonnak egy beszédes nevet! Pl. SigmaCONTO 2017. 
8. Kattintson a Befejezés nyomógombra! 
9. A létrejött parancsikonnal indítható a program. 

 
V. SigmaCONTO könyvelőprogram aktiválása 
 
A telepítést követően a könyvelőprogramot aktiválni kell. 
 


