Instrukcja instalacji modułów dodatkowych.
1. Wymagania systemowe
Zainstalowany i skonfigurowany system RAKSSQL.
2. Instalacja modułu dodatkowego
Każdy moduł dodatkowy dostępny jest w postaci programu instalacyjnego. Instalator można
pobrać ze strony www.raks.pl, klikając przycisk „Pobierz”, a następnie w sekcji RAKSSQL
wybierając opcję „Więcej plików do pobrania”. Instalator po uruchomieniu automatycznie
wgrywa na dysk twardy wszystkie niezbędne pliki.
W dalszej części instrukcji proces instalacji zostanie pokazany na przykładzie modułu
dodatkowego Importer JPK. Wszystkie moduły dodatkowe instaluje się w ten sam sposób.
Po uruchomieniu instalatora pojawia się komunikat z pytaniem:

Potwierdzenie chęci instalacji uruchamia proces kopiowania plików.
Instalator poprosi o wskazanie miejsca instalacji.
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Bardzo ważne jest aby wskazać folder, w którym został zainstalowany system RAKSSQL.
Zazwyczaj jest to katalog: C:\programy\Raks\Bin, ale jeżeli system RAKSSQL został
zainstalowany w innym miejscu, należy podać prawidłowe położenie katalogu bin.
Jeżeli w firmie jest klika komputerów, które mają zainstalowany system RAKSSQL, i aby moduł
działał na każdym z nich, należy zainstalować go na każdym komputerze oddzielnie.
Kolejne okno instalatora pozwala na określenie miejsca gdzie ma zostać utworzony skrót do
programu odinstalowującego moduł dodatkowy. Najlepiej zostawić miejsce podpowiadane
przez instalator.
Na końcu pokaże się okno z podsumowaniem ustawień i możliwością uruchomienia procesu
instalacji. Aby rozpocząć instalację należy kliknąć na przycisku „INSTALUJ”.
Po skopiowaniu plików można zakończyć instalację

3. Uruchomienie modułu.
Aby uruchomić zainstalowany moduł dodatkowy, należy:
a) Wczytać otrzymany klucz licencyjny zawierający rozbudowę o Moduł Dodatkowy.
W tym celu należy uruchomić moduł RAKS Administrator, wybrać Ustawienia → Licencje w
prawym dolnym rogu wybrać Wersja pełna → Wczytaj licencję z pliku.
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b) W przypadku korzystania z Profili logowania należy dodać funkcjonalność użytkownikom w
Administracja systemem / Użytkownicy / Profil logowania:

c) Uruchomić system RAKS, a w ramach systemu odpowiedni moduł. W przypadku importera
JPK wtyczka będzie dostępna w module Sprzedaż oraz Finanse i Księgowość.
d) Aby uruchomić zainstalowany moduł dodatkowy, należy uruchomić system RAKS, a w
ramach systemu odpowiedni moduł. W przypadku importera JPK wtyczka będzie dostępna
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w module Sprzedaż oraz Finanse i Księgowość.
Uruchomienie modułu dodatkowego nastąpi po wybraniu następującej opcji z menu
głównego: menu główne -> Moduły dodatkowe -> nazwa modułu

4. Aktualizacja modułu dodatkowego
Każdy moduł dodatkowy można zaktualizować pobierając jego najnowszą wersję ze strony
www.raks.pl, a następnie uruchamiając instalator tak jak zostało to opisane w rozdziale
„Instalacja modułu dodatkowego”.
Dodatkowo każdy moduł dodatkowy posiada mechanizm aktualizacji automatycznych. Jeśli
pojawia się nowa wersja danego modułu, po jego uruchomieniu w dolnej części okna pojawi
się informacja o możliwości aktualizacji.

Po kliknięciu przycisku „Pobierz aktualizację” rozpocznie się proces pobierania nowej wersji.
Kiedy aktualizacja zostanie pobrana, wyświetli się przycisk „Zainstaluj aktualizację”.
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Po uruchomieniu aktualizacji wyświetlone zostanie ostrzeżenie o konieczności zamknięcia
modułu dodatkowego:

Jeśli użytkownik potwierdzi chęć aktualizacji, moduł dodatkowy zostanie zamknięty i
rozpocznie się proces aktualizacji. Aktualizacja przebiega w taki sam sposób jak instalacja
modułu dodatkowego, z tą różnicą że użytkownik nie musi już wskazywać katalogu w którym
zainstalowany jest RAKSSQL.
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