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Програмні вимоги до версії 4.7.7.1
На комп’ютері має бути встановлена ліцензійна операційна система «Microsoft Windows XP SP3» або вище.
Комп’ютер повинен бути захищений від вірусних атак за допомогою ліцензійного антивірусного програмного
забезпечення.

Мінімальні апаратні вимоги до версії 4.7.7.1
Швидкість процесору: 2ГГц
Об’єм оперативної пам'яті: 512Мб
Розмір дискового простору: 400Мб
Комп’ютер має бути обладнаний джерелом безперебійного живлення. Якщо програма працює в режимі «клієнтсервер», тобто в мережі працює декілька комп’ютерів з встановленою програмою «WHOKNA» і вони обмінюються
даними, треба щоб усі мережеві прилади (switches, hubs, routers) також працювали стабільно і мали джерело
безперебійного живлення.

Покрокова інструкція
1. Запустіть стару версію програми «БАЗИ», закрийте внутрішнє вікно та запустіть пункт меню «Інструменти – В
архів (обрані таблиці)»
2. У вікні виділіть усі строки в першому стовпчику таблиці та натисніть «ОК»:

3. Закрийте стару версію програми.
4. Якщо у Вас на комп’ютері встановлена програма «Microsoft SQL Server» версії менше, ніж версія «Microsoft
SQL Server 2005 SP4 (9.00.5000)», треба видалити стару версію «Microsoft SQL Server» попередньо зробивши
бекапи старих баз даних для переносу на нову версію «Microsoft SQL Server»
5. Завантажте нову версію програми за посиланням:
http://portal.winkhaus.com.ua/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%97-4.7.*.*/
ПРИМІТКА: По замовчуванню на цій сторінки є лише дилерські версії, якщо Ви бажаєте завантажити версію для
виробників, Вам треба зареєструватися на сайті.
6. Розпакувати архів та запустити файл з розширенням «.ЕХЕ»
7. Встановіть програму за допомогою майстер-установника.
8. Запустіть програму «БАЗИ» версії 4.7.7.1 в якої створіть нову технологічну базу, наприклад «whokna_47». Після
цього закрийте програму
9. Закрийте стару версію програми. Відкрийте програму «БАЗИ» версії 4.7.7.1, підключіться до нової порожньої
бази, та закачайте в неї створений технологічний архів зі старої версії
10. Закрийте програму «БАЗИ» версії 4.7.7.1
11. Відкрийте програму паралельно «ВІКНА» версії 4.7.7.1 та стару версію, запустіть в обох версіях пункт меню
«Параметри – Установки» та перевірте всі налаштування, щоб вони були схожі в обох версіях програми
12. Після перевірки, побудуйте однакове тестове замовлення у двох версіях програми, після цього перевірте
вартість та склад матеріалів в обох версіях
13. Збережіть тестове замовлення та побудуйте в програмі «ВІКНА» версії 4.7.7.1 тестову оптимізацію і також
перевірте усі налаштування
14. На головному вікні програми запустіть пункт меню «Інструменти – Відкрити базу статистик»
Якщо в обох програмах дані співпадають, можна починати використовувати нову версію.

Основні вимоги по підтримці роботи програми
Програма «WHOKNA» використовує для зберігання даних базу даних на платформі «Microsoft SQL Server» і як усі інші
бази даних, вони потребують супроводу. Для того щоб база даних працювала швидко та надійно, треба робити дві
речі (принаймні раз в два місяці, залежно від кількості заказів та стабільності роботи мережі):
1. Відкривати «Статистики». Пункт меню головного вікна програми «Інструменти – Відкрити базу статистик». Ця
процедура відновить усі дані по заказах.
2. Чистити від сміття базу даних. Для цього треба скористуватися програмою «Microsoft SQL Server Management
Studio» в якої треба підключилися по бази даних та виконати операцію «Shrink» (пункт меню «Задачі –
Стиснути»)

