Η αναβάθμιση των εφαρμογών PRISMA Win® πραγματοποιείται με μία πολύ απλή και σύντομη διαδικασία. Μπορείτε να την
εκτελέσετε με ασφάλεια, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.
Με μόνο πέντε απλά βήματα αναβαθμίστε την εφαρμογή σας και εκμεταλλευτείτε όλες τις νέες δυνατότητες που σας
προσφέρει η Megasoft!
(Τελευταία ενημέρωση: 12.04.17)

Συνοπτικά
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1.
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Κατεβάζουμε το αρχείο που χρειαζόμαστε
Κλείνουμε το PRISMA Win® από όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ)
Έχουμε κάνει back up
Εκτελούμε το αρχείο της αναβάθμισης σε όλους τους Η/Υ.
Από τον κεντρικό Η/Υ (server) μπαίνουμε σε έλεγχο δομής αρχείων.

Θα δούμε, όμως, τη διαδικασία αναλυτικότερα παρακάτω.

Τα πέντε βήματα αναλυτικότερα
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Αποθήκευση Αρχείου Αναβάθμισης.............................................................................................................


Μετάβαση στο www.megasoft.gr .................................................................................................
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2.

Έξοδος από το PRISMA Win ® .......................................................................................................................
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Λήψη Αντιγράφου Ασφαλείας (BACKUP )....................................................................................................
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Εκτέλεση της αναβάθμισης .........................................................................................................................

5.

Έλεγχος δομής αρχείων.............................................................................................................................

1. Αποθήκευση Αρχείου Αναβάθμισης
i. Μετάβαση στο www.megasoft.gr
Επισκέπτεστε τη σελίδα της Megasoft στο internet: www.megasoft.gr, και στη συνέχεια ακολουθείτε τη
διαδρομή Υποστήριξη → Αναβαθμίσεις .

ii. Επιλογή Αρχείου Αναβάθμισης1
Εδώ επιλέγετε από την πιο πρόσφατη αναβάθμιση, σημειωμένη και ως (Νέα), την/τις εφαρμογή/ές που έχετε.
Κάνετε κλικ για να αποθηκεύσετε την αναβάθμιση στον υπολογιστή σας.

1

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να βρείτε ποια αναβάθμιση χρειάζεστε, μέσα στο PRISMA Win -> Βοήθεια -> Για το PRISMA Win ελέγχετε
το Build που αναγράφεται και συγκρίνετε με τον κωδικό της ΝΕΑΣ αναβάθμισης. Αν οι αναβαθμίσεις που χρειάζεστε είναι
περισσότερες από μία, εφόσον είναι διαθέσιμες στη σελίδα μας, κατεβάζετε τα απαραίτητα αρχεία και εκτελείτε τα
βήματα 4 και 5 για κάθε μία, ξεκινώντας από την παλαιότερη. Αν οι αναβαθμίσεις που χρειάζεστε δεν είναι διαθέσιμες
στη σελίδα μας, επικοινωνείτε με το συνεργάτη σας ή με τα κεντρικά μας, ώστε να τις αποκτήσετε.

2. Έξοδος από το PRISMA Win ®
Επιλέγετε Έξοδο
από την εφαρμογή PRISMA Win®.
Σημ.: Αν έχετε εγκατεστημένο το PRISMA Win® σε περισσότερους από έναν υπολογιστές, επαναλαμβάνετε το
παρόν βήμα για κάθε έναν.

3. Λήψη Αντιγράφου Ασφαλείας (BACKUP )
Σας προτείνεται, πριν την έναρξη της διαδικασίας της αναβάθμισης, να έχετε κρατήσει ένα ολικό αντίγραφο
ασφαλείας (backup) του PRISMA Win®. Σημ.: To Backup βρίσκουμε στη διαδρομή: Αρχεία → Διαχείριση
Αντιγραφών Ασφαλείας.

4. Εκτέλεση της αναβάθμισης
Σε αυτό το βήμα εκτελείτε . το αρχείο
Στην αναβάθμιση εφαρμογών PRISMA Win επιλέγετε Αναβάθμιση

Στην επόμενη οθόνη επιλέγετε ΟΚ
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Σημ.: Αν έχετε εγκατεστημένο το PRISMA Win® σε περισσότερους από έναν υπολογιστές, επαναλαμβάνετε τα
βήματα για κάθε έναν.

5. Έλεγχος δομής αρχείων
Μόλις ολοκληρωθούν όλα τα παραπάνω βήματα, ανοίγετε την εφαρμογή PRISMA Win® στον κεντρικό
υπολογιστή.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η έννοια του κεντρικού H/Y ισοδυναμεί με το server3. Διαφορετικά είναι ο Η/Υ
όπου είναι εγκατεστημένος ο SQL server.
Μετά την είσοδο θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα. Επιλέξτε Ναι.

3

Αν έχετε server ο οποίος δεν είναι ενεργή θέση του PRISMA, για να μπείτε σε έλεγχο δομής, εισέρχεστε στην PRISMA Win
Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (DBADMIN.exe στο φάκελο εγκατάστασης του PRISMA).
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Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη διαδικασία του ελέγχου δομής της βάσης ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δε θα πρέπει η διαδικασία να διακοπεί πριν την εμφάνιση του μηνύματος ολοκλήρωσης. Σε
αντίθετη περίπτωση, πιθανόν να προκληθούν ανεπανόρθωτες βλάβες στη δομή και στα περιεχόμενα της
βάσης δεδομένων.
Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, στο μήνυμα Οι εργασίες Ολοκληρώθηκαν που θα εμφανιστεί, πατήστε ΟΚ

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή σας απολαμβάνοντας όλες τις νέες δυνατότητες!
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Μegasoft.

6
Διαδικασία Αναβάθμισης Εφαρμογών PRISMA Win®

