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rEVOL Express telepítése hálózatban
1. Ha az adatbázis telepítése egy központi szerverre vagy fájlkiszolgálóra történik, ahol
nem lesz programhasználat:
- A szerveren hozzunk létre egy üres mappát és osszuk meg írható jogosultságokkal
- Az első gépen, amelyen használni fogjuk a rEVOL Expresst csatlakoztassuk fel az előbb
megosztott mappát meghajtóként (például X:\)
- Indítsuk el a telepítőt és válasszuk a Hálózatos telepítést
- A következő lépésben a Program elérési útjánál hagyjuk az alapértelmezett beállítást
(C:\Revol Express), de az Adatok elérési útját módosítsuk a felcsatolt meghajtóra (X:\)
- Továbblépés után válasszuk az A pontot (Az első gépre telepítem a programot), hogy
minden szükséges fájl felkerüljön a kiszolgálóra. Ezután a telepítést futtassuk le és fejezzük
be.
- A többi számítógépen is Hálózati telepítést válasszunk, az útvonalakat is módosítsuk az
előbb leírtak szerint, de ezután már a B pontot (Már a 2., 3… gépet telepítem a rendszert) kell
választani!
2. Ha az adatbázis olyan gépen lesz, amelyen futtatva lesz a program:
- Az első gépen, ahol programhasználat történik, telepítsük fel a programot Normál
telepítéssel
- Ezután osszuk meg a telepítés könyvtárát (alapértelmezés szerint a C:\Revol Express) írható
jogosultságokkal
- A többi gépen csatlakoztassuk a megosztást, mint meghajtó (például X:\)
- A többi gépen indítsuk el a telepítést, és válasszuk a Hálózati telepítést
- A következő lépésben a Program elérési útjánál hagyjuk az alapértelmezett beállítást
(C:\Revol Express), de az Adatok elérési útját módosítsuk a felcsatolt meghajtóra (X:\)
- Továbblépés után válasszuk a B pontot (Már a 2., 3… gépet telepítem a rendszert), majd a
telepítést futtassuk le és fejezzük be.
3. Ha helyi gépről szerveres használatra történik az átállás:
- a helyi gépen keressük meg a COMP0002 (és ennél nagyobb számozású) mappát, valamint
a RevLicense.mdb állományt és mentsük le biztonságos helyre.
- Hajtsuk végre az 1. pontban lévő telepítési lépéseket.
- A művelet befejeztével a lementett állományokat másoljuk vissza a kiszolgálóra és írjuk
felül az ott lévő állományokat.
Fontos tudnivalók Windows Vista, 7, 8.x, 10 tulajdonosoknak!
A Windows biztonsági beállításai miatt a telepítő nem fogja látni a felcsatlakoztatott
meghajtót, ezért a telepítés megkezdése előtt le kell tölteni az alábbi linken lévő fájlt:
https://www.revolution.hu/letoltes/system/WinNewLanPatch.zip, majd ennek kicsomagolása
után a kapott regisztrációs állományt dupla kattintással telepítse! A sikeres módosítás után
indítsa újra a gépet és ezután indítsa a telepítőt!
További információt meglévő terméktámogatás esetén munkaidőben (9-16 óráig) a 4618090-es telefonszámon, vagy a help@revolution.hu címen lehet kérni.

