Налаштування комп’ютерної програми «е-ЦНАП»
E-mail підтримки: kpmoform@gmail.com
Встановлення локальної версії комп’ютерної програми «е-ЦНАП»
Для встановлення локальної версії комп’ютерної програми необхідно
зайти на сайт та завантажити е-ЦНАП FREE Версія 1.0.1 «Інсталятор
програмного продукту для робочого місця головного адміністратора». Відкрити
завантажений архів та розархівувати файл інсталяції комп’ютерної програми,
потім відкрити файл «install_local_cnap.exe», запустити його і виконувати
необхідні дії згідно з «Майстром встановлення програми».
Крок 1. Майстер запропонує вибрати мову та каталог для встановлення
програми.

Рис. 1 - Вікно вибору мови

Рис. 2 - Вікно вибору каталогу

Майстер запропонує обрати каталог, в який буде встановлена програма. За
замовчанням програма встановлюється C:\ProgramFiles(x86)\VZSoft\cnap_local.
Ми рекомендує встановлювати в каталог D:\CNAP (рекомендований
розробником), але Ви можете вказати будь-який інший (Каталог не повинен
містити у назві символів кирилиці!!!). Потім обов’язково вам потрібно
встановити Firebird.

Рис. 3 - Вікно встановлення Firebird
Рис.3 Якщо на комп’ютері вже встановлено Firebird версії 2.1 або вище, тоді
програма встановлення пропустить його інсталяцію і перейде безпосередньо до
наступного кроку.

Рис. 4 - Вікно завершення встановлення програми

Крок 2. Оберіть варіант підключення локальний сервер.

Рис. 5 - Вікно вибору типу підключення

Рис. 6 - Вікно вибору каталогу бази даних
Крок 3. Ввести логін та пароль.
Увага!!! Логін та пароль Ви зможете отримати звернувшись до КП
«Міськоофрмлення».

Рис. 7. Вікно введення логіну та паролю
Крок 4. Після входу в систему у Вас відкриється головне вікно програми.

Рис.8 - Вікно головного меню програми

Встановлення мережевої версії комп’ютерної програми «е-ЦНАП»
на сервері
Для встановлення мережевої версії комп’ютерної програми на сервері
користувачу необхідно зайти на сайт та завантажити е-ЦНАП FREE Версія 1.0.1
«Інсталятор програмного продукту для робочого місця адміністратора».
Відкрити завантажений архів та розархівувати файл інсталяції комп’ютерної
програми, потім знайти файл «install_local_cnap_client.exe» та запустити його.
Для цього необхідно крокувати за «Майстром встановлення програми»
аналогічно до встановлення локальної версії комп’ютерної програми.
Крок 1. Після вдалого встановлення програми потрібно відкрити
загальний доступ до каталогу CNAP.
Крок 2. Після встановлення серверу Firebird на Windows, виникає
необхідність прописати правила в брандмауера Windows, для можливості
підключення.
Порт на якому працює сервер Firebird – 3050.

Рис. 9 - Вікно настройки правил в брандмауера Windows

Рис.10 - Вікно настройки правил в брандмауері Windows

Крок 3. Створити псевдонім для бази даних в файлі aliases.conf.

Рис.11 - Вікно вибору каталогу, в якому знаходиться файл aliases.conf

Рис. 12 - Вікно створення псевдоніму для бази даних

Встановлення робочого місця комп’ютерної програми «е-ЦНАП»
Для встановлення робочого місця комп’ютерної програми необхідно
запустити файл «install_local_cnap_client.exe» і крокувати за «Майстром
встановлення програми».
Крок 1. Необхідно вказати тип підключення – віддалений сервер, IPадресу Вашого серверу, порт серверу Firebird – 3050 та каталог в якому
знаходиться база даних або псевдонім для бази даних.

.
Рис.13 - Вікно вводу даних
Вказуємо ім’я вашого серверу, порт для з’єднання та псевдонім бази
даних.
При виникненні технічних питань під час встановлення програми
«е-ЦНАП», звертайтесь до технічної підтримки КП «Міськоформлення» kpmoform@gmail.com.
Бажаємо приємної роботи!

