
ІНСТАЛЯЦІЯ ПРОГРАМИ ЗВІТНОСТІ

    
Для інсталяції програми звітності на жорсткий  диск, слід запустити на виконання

файли: 
Instal_r.bat – якщо Ви маєте бажання працювати на російській мові, або  instal_u.bat – якщо
мова інтерфейсу буде українською. 

На  екрані  з’явиться  меню  інсталяції,  та  запропонує  Вам  створити  на  диску  С
каталог  C:\KOMISSIA, Ви можете згодитись, або ввести  у цьому ж вікні свою назву та
шлях  до  каталогу.  У  випадку, коли  Ви згоджуєтесь  з  запропонованим варіантом,  слід
натиснути  “ENTER”  та  виконувати  подальші  вимоги  автоматичного  інсталятора.  У
іншому випадку  необхідно   ввести  повний  шлях  та  ім’я  каталога,  а  потім  натиснути
“ENTER”
    Програма створить  вказаний каталог,  а у ньому  два підкаталоги:
 SYS\ - системний підкаталог;
 DAT\ - каталог файлів даних.
    В підкаталог SYS інсталяційна програма скопіює наступні файлы:
 1)  fin.exe
 2)  fin.cor
 3)  fin.res
 4)  fin.r01
 5)  fin.r02
 6)  fin.r03
 7)  fin.r04
 8)  fin.r05
 9)  fin.r06
 10) fin.u01
 11) fin.u02
 12) fin.u03
 13) fin.u04
 14) fin.u05
 15) fin.u06
 16) fin_r.hlp
 17) fin_r.key
 18) fin_r.dop
 19) fin_r.doc
 20) naksu_r.txt
 21) fontd_r.tab
 22) tload_r.fnt
 23) tb_mfo_r.dbf
 24) fin_ob_r.txt
 25) fin_u.hlp
 26) fin_u.key
 27) fin_u.dop
 28) fin_u.doc
 29) naksu_u.txt
 30) fontd_u.tab
 31) tload_u.fnt
 32) tb_mfo_u.dbf
 33) fin_ob_u.txt
 34) tload.exe
 35) dos4gw.exe
 36) lha.exe



 37) winprint.exe
 38) kalend.cnf
 39) rusukr.fnt
 40) prndir.tab
 41) arc_fin.tx
Це файли необхідні для функціонування системи.

У самому вказаному для інсталяції каталозі буде створено стартовий командний
файл - fin.bat, який призначений для запуску Вашої системи в подальшому. З нього можна
створити ярлик для програми на робочому столі.

Даний bat-файл визначає параметри запуску програми. У ньому в середині  з
ключом "-" вказуються наступні параметри:
 -D ім’я – ім’я файлів даних з повним шляхом (обов’язковий параметр, генерується
програмою автоматично);
за домовленістю ім’я файлів даних "dat"; 
 -L -мова - 0 (російська) або 1 (українська) (за домовленістю українська);
 -C -кодування - 0 (повноекранний режим) або 1 (WINDOWS) (за домовленістю
WINDOWS);
 -V -рядків - 0 - 25 або 1 - 28 або 2 - 50 (за домовленістю 25);
 -F -шрифт - 0 (системний); 1 (користувача) 2 (не завантажувати) (за домовленістю
системний).

Підкаталог  DAT  спочатку  порожній.  Але  після першого запуску fin.bat  в  ньому
будуть створені наступні робочі файли:
 dat.krs - файл з загальними даними КС;
 dat.nmn - файл з додатковими даними КС;
 dat.zv0 - файл звітів;
 dat.zv1 – додатковий файл звітів;
 dat.cnf - файл конфігурації;
 dat.cpy - файл шаблонів для копіювання;
 dat.gr1 - файл вибірки;
 dat.gr2 - файл вибірки.

Крім цього, в каталозі DAT будуть створені підкаталоги:
 ARCHIV - каталог резервних копій файлів даних;
 EXPORT - каталог експорту даних;
 IMPORT - каталог імпорту даних.

За домовленістю програма буде запускатися у режимі  WINDOWS, тобто у вікні,
якщо Ви хочете перейти у повноекранний режим, натисніть  Alt+ENTER. Щоб програма
здійснювала правильне відображення шрифтів в повноекранному режимі слід у bat-файлі
параметр С- кодування виставити рівним 0 (дивись роз'яснення курсивом).

Повна інструкція по роботі з програмою звітності знаходиться на
диску. Ім’я файлу Іnst.doc


