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Kompatibilitás és rendszerkövetelmények
A program az alábbi operációs rendszereken használható:
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7

Ajánlott munkaállomás konfiguráció:
Pentium IV vagy AMD X2 - 2 GHz vagy ennél gyorsabb processzor
1 GB RAM ennél több memória
Merevlemezen legalább 150 MB szabad terület
1024x768 ennél nagyobb felbontású kijelző
Helyi hálózati működés esetén: 100 Mb/s hálózati sebesség
Internetes használat esetén letöltési irányban: legalább 2 Mbit/s-os sebesség
A nyomtatási funkciók használatához: operációs rendszer által támogatott, telepített nyomtató

A telepítési folyamat röviden
I.

A licencfeltételek elolvasása és elfogadása után indíthatja a telepítési folyamatot.

II.

A telepítési folyamat első fő egységeként új MySQL adatbázis-kezelő települ, illetve
korábbi ENSO adatbázis megléte esetén a megfelelő beállítások elvégzése után a
rendszer kapcsolódik erre az adatbázisra.

III.

A telepítési folyamat második fő egységeként a megadott paramétereknek
megfelelően települ az ENSO Ügyvitel.

IV.

A telepítés sikeres befejezése után alapértelmezés szerint elindul a program, mely
azonnal használatba vehető.

Amennyiben új ENSO adatbázist telepített számítógépére, lehetősége van kipróbálni a
rendszert egy mintaadatbázissal, melyben teszt árucikkeket, vevőpartnereket és egyéb
tesztadatokat talál.
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A telepítés indítása
Nyissa meg a letöltés helyéről, vagy adathordozójáról az ENSOinstaller.exe állományt.

1. lépés
Kérjük, kattintson a bevezető alatti szerződés ikonra
felhasználási feltételeket.

és figyelmesen olvassa el a

2. lépés
Amennyiben tudomásul vette a licencszerződésekben foglaltakat, kattintson a Folytatás
gombra. Az „Elfogadom a feltétleket” mező bepipálása után folytathatja a telepítést a
Tovább gomb megnyomásával.
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3. lépés
Válassza ki, hogy meglévő MySQL adatbázisához szeretne kapcsolódni, vagy új adatbázist
kíván telepíteni. Ha már korábban volt telepítve a számítógépre ENSO Ügyvitel, illetve távoli
számítógép ENSO adatbázisára kíván kapcsolódni, válassza a „Meglévő MySQL”
lehetőséget.

4/A lépés
Ha új adatbázist telepít, meg kell adnia azt a célmappát, ahová a MySQL települni fog.
Az adatbázis-kezelő szoftver alapértelmezés szerint a „C:\Program Files\MySQL” vagy
(64 bites operációs rendszeren) a „C:\Program Files(x86)\MySQL” mappába települ.
Amennyiben más célmappát kíván meghatározni, írja be az új helyet a „Cél mappa”
mezőbe vagy jelölje ki azt a Tallóz... gomb megnyomásával.
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4/B lépés
Ha meglévő adatbázishoz csatlakozik, meg kell adnia csatlakozási adatait. Először adja meg
a MySQL host címét. A rendszer megpróbál a megadott host-ra az alapértelmezett adatokkal
csatlakozni. Bővebb információt a MySQL adatbázis beállításairól a felhasználói
dokumentációban talál. (www.enso.hu/letoltes)

Amennyiben az alapértelmezett adatokkal nem hozható létre összeköttetés, írja be az
adatbázis-kapcsolat létrehozásához szükséges adatokat. (Host, Port, Adatbázis felhasználó,
Adatbázis jelszó). Figyelem! Az adatbázis felhasználó és adatbázis jelszó általában nem
azonos a programban használt felhasználónevével és jelszavával.
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5. lépés
A következőkben meg kell adnia az ENSO Ügyvitel telepítési célmappáját. Az ENSO
Ügyvitel alapértelmezés szerint a „C:\Program Files\ENSO” vagy (64 bites operációs
rendszeren) a „C:\Program Files(x86)\ENSO” mappába települ. Amennyiben más
célmappát kíván meghatározni, írja be az új helyet a „Cél mappa” mezőbe vagy jelölje ki azt
a Tallóz... gomb megnyomásával.

Figyelem! Ha már van a számítógépen telepített ENSO Ügyvitel, és az alapértelmezett
mappa létezik, a telepítő az alábbi figyelmeztetést küldi.

A figyelmeztető ablak bezárásához kattintson az OK gombra, majd folytassa a telepítést
alternatív útvonal megadásával - pl.: “C:\Program Files\ENSO2” vagy távolítsa el az ENSO
Ügyvitel korábbi verzióját.
Ajánlott, hogy egyszerre csak egy ENSO Ügyvitelt telepítsen a számítógépre. Ha már nincs
szüksége a korábban telepített változatra, távolítsa el azt az ENSO Eltávolító futtatásával.
(Az eltávolításról részletesen az “Az ENSO Ügyvitel eltávolítása” fejezetben olvashat.)
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6. lépés
Válassza ki, milyen módban kívánja telepíteni a rendszert. Ha még nem vásárolta meg a
programot, jelölje meg a “Kipróbálási mód (Demó)” lehetőséget, ellenkező esetben
válassza a “Teljes verzió (Megvásároltam a rendszert)” opciót.
Kattintson a Tovább gombra a telepítés folytatásához.

Amennyiben megvásárolta a rendszert
Adja meg felhasználói nevét és jelszavát, majd kattintson a Tovább gombra a telepítés
folytatásához.
Ezzel a felhasználói névvel és jelszóval hitelesítheti magát a rendszerbe történő belépéskor.
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7. lépés
Számla és bizonylat készítésekor a rendszer egyéni számla- és bizonylatképet helyez el az
adott dokumentumon. Saját fejlécképeit ebben a lépésben választhatja ki.

Adjon meg pontos útvonalat, vagy a Tallóz... gomb megnyomásával válasszon JPEG, TIFF
illetve BMP formátumú képet az egyes fejlécekhez. Ha nem választ ki semmilyen képet, a
program az alapértelmezett mintákat fogja használni. Ezek a minták a Minta gomb
megnyomásával tekinthetők meg. Amennyiben nem rendelkezik fejlécképekkel, e
mintaképeket alapul véve elkészítheti saját fejlécképeit.
A változtatások érvényesítéséhez és a telepítés folytatásához kattintson a Tovább gombra.

8. lépés
A következőkben a telepítő fájlokat másol a számítógépre, telepíti a szükséges
szolgáltatásokat, valamint létrehozza a rendszer működéséhez szükséges szoftver
környezetet.
Az “Az ENSO Ügyvitel indítása a telepítés befejezése után” mező bepipálásával a
program a telepítés sikeres befejeződése után automatikusan elindul.
A telepítési folyamat előrehaladását folyamatjelző mutatja. Bővebb, szöveges információt a
telepítés aktuális állapotáról a “Telepítési napló” ablakban kaphat.
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Figyelem! A MySQL szolgáltatás telepítése és elindítása a számítógép teljesítményétől
függően több percet is igénybe vehet.

Gratulálunk!
A telepítés sikeres befejezésekor a rendszer értesítést küld a sikeres telepítésről.

Az OK gomb megnyomásával zárja be az értesítő ablakot, majd kattintson a Befejezés
gombra a telepítő bezárásához.
Amennyiben nem változtatott az alapértelmezett beállításon a telepítő bezárása után az
ENSO Ügyvitel automatikusan elindul.
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Az ENSO Ügyvitel indítása
A továbbiakban az ENSO Ügyvitelt a Windows Asztalon vagy Start menüben található
alábbi parancsikonok valamelyikével tudja elindítani:
ENSO Ügyvitel – ENSO Éles adatbázis
Az ügyviteli rendszer üres adatbázisra csatlakozik. A programban nem lesznek számlák,
árucikkek, semmilyen egyéb adat. A felhasználói dokumentáció és a súgó segítségével
testre szabhatja saját rendszerét, feltöltheti árucikkeit, számlákat állíthat ki, megkezdheti a
programmal végzett gyakorlati munkát.
ENSO Ügyvitel – ENSO Demó adatbázis
Az ügyviteli rendszer egy mintaadatbázisra csatlakozik. A programban előre elkészített
számlák, árucikkek és mintaadatok lesznek. A Demó adatbázis segítségével bárminemű
felelősség nélkül, életszerű üzleti környezetben próbálhatja ki a rendszert.

Bejelentkezés
Bejelentkezéshez használja az alábbi adatokat
ENSO Ügyvitel – ENSO Éles adatbázis

Használja a telepítés során megadott
felhasználói nevét és jelszavát.

ENSO Ügyvitel – ENSO Demó adatbázis

Felhasználói név:

demo

Jelszó:

demo
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Az ENSO Ügyvitel eltávolítása
Indítsa a Start menüből vagy a Windows Asztalról az ENSO Eltávolító parancsikont.

Amennyiben el kívánja távolítani az ENSO Ügyvitelt és vele együtt az összes ebben tárolt
adatot, kattintson az Eltávolítás gombra.

Figyelem!
Az eltávolítás nem visszavonható! Az eltávolító sikeres lefutása esetén minden az
ENSO Ügyvitelben tárolt adat el fog veszni!

Az folyamat befejezése után a Kilépés gombra kattintva zárhatja be az eltávolítót.
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