
Instrukcja instalacji v2.0  

Easy Service Manager 

 

 

1. Instalacja aplikacji. 

Aplikacja składa się z trzech komponentów: 

- serwer baz danych Firebird 1.5.5, 

- sterownik Firebird ODBC, 

- aplikacja kliencka – Easy Service Manager 

 

Aplikacja Easy Service Manager łączy się z bazą danych Firebird za pomocą sterownika Firebird 

ODBC. W przypadku pracy aplikacji w trybie jednostanowiskowym korzystamy z opcji pełnej 

instalacji. Wyjątkiem może być sytuacja gdzie jest już zainstalowany serwer Firebirda, wtedy 

korzystamy z opcji instalacji wybranych komponentów. 

W przypadku pracy wielostanowiskowej, wyróżniamy komputer pełniący rolę serwera 

bazodanowego oraz komputery klienckie które będą łączyć się do komputera – serwera. Na 

komputerze który będzie serwerem instalujemy tylko serwer Firebirda oraz umieszczamy na nim 

plik data.gdb z aplikacji klienta. Na komputerach klienckich instalujemy aplikację kliencką oraz 

sterownika ODBC. 

 

 

 



      

2. Uruchamianie aplikacji w systemach Win Vista , W in 7/8/10 

W przypadku gdy pracujesz na Win Vista lub Win 7/8/10 uruchamiaj program w trybie jako 

administrator – prawy przycisk opcja uruchom jako administrator. Najlepiej utworzyć skrót do 

programu i we właściwościach zaznaczyć na stałe tą opcję) 

 

3.  Konfiguracja   

 

Wybór rodzaju zakupionej licencji 

 

Aplikacja może działać w jednym z dwóch trybów licencjonowania. Pierwszy - licencja przypisana 

do komputera polega na wygenerowaniu licencji przywiązanej do komputera na którym została 

ona wygenerowana (plik licence.ask). Na podstawie tego pliku jest generowany plik aktywacji 

(licence.rpl)  Na innym komputerze licencja nie będzie działać. Procedura aktywacji polega na 

umieszczeniu pliku licence.rpl w katalogu aplikacji. 

 

Drugi wariant - klucz sprzętowy pozwala na uruchamianie aplikacji na każdym komputerze do 

którego zostanie podłączony klucz sprzętowy. Do klucza sprzętowego dołączany jest plik z 

numerem seryjnym (serial.lic). Plik serial.lic musi się znajdować w katalogu aplikacji 

 

 

 

   

 



 

 Wybór trybu pracy aplikacji 

 

 Aplikacja może pracować w trybie jednostanowiskowym bądź wielostanowiskowym. W 

przypadku pracy wielostanowiskowej niezbędne jest podanie adresu IP komputera na którym 

zainstlowany jest Firebird z bazą danych. Adres IP tego serwera powinien być statyczny. Ponadto 

serwer ten powinien mieć odblokowany port TCP/IP 3050 dla połączeń przychodzących 

 

 

 

. Lokalizacja pliku bazy 

 

W przypadku tryby pracy jednostostanowiskej wybieramy jedną z trzech opcji:  "domyślna", inna 

(w przypadku gdy chcemy aby plik bazy znajdował się na wybranej przez nas lokalizacji) lub dysk 

przenośny ( dysk przenośny nie musi zawsze widnieć pod stałą literą w związku z tym lokalizacja 

jest w tym przypadku zmienna) .  

 

W trybie pracy wielostanowiskowej nie ma wyboru - jest  aktywna opcja "inna" i tutaj należy podać 

ścieżkę lokalną serwera na której leży plik bazy. Przykładowo jeżeli na serwerze plik bazy leży w 

katalogu d:\baza_esm  to taką ścieżkę należy podać w tym polu. 

 



 

 

Pozostałe ustawienia 

W systemach Win Vista 7/8/10, zarówno w trybie pracy jednostanowiskowej jak i 

wielostanowiskowej opcja "używaj protokołu TCP" musi być zaznaczona. 

 

Przycisk "Test połączenia" służy do przetestowania połączenia z bazą 

 

 

 

 

 



Po pomyślnym przetestowaniu połączenia w przypadku licencji przypisanej do komputera zostanie 

wyświetlone okno rejestracji. W przypadku klucza sprzętowego nie ma tego okna. 

 

 

 

Po podaniu wymyślonej nazwy użytkownika należy za pomocą przycisku „Zapisz” zapisać plik licencji 

(zostanie utworzony plik licence.ask ) i wysłać go do autora aplikacji. W odpowiedzi zostanie odesłany 

plik licence.rpl, który należy wrzucić do folderu aplikacji. 

 

 

Aplikacja niezarejestrowana działa w trybie demo. 

Do programu logujemy się podając: 

Login: admin 

Hasło: admin12 

Jest to konto administratora programu, nie można go usunąć, można zmienić hasło. Administrator 

może utworzyć konta użytkowników. 

 

4. Wydajno ść 

 

Wszystkie dane jakie zapisujesz w programie, są zapisywane do pliku bazy danych o nazwie 

data.gdb . Skasowanie lub uszkodzenie tego pliku powoduje całkowitą utratę danych. Dlatego 

warto co jakiś czas kopiować ten plik w bezpieczne miesjce aby wrazie wypadku mieć backup’a 

danych. W aplikacji istnieje możliwość zapisywania bezpośrednio do bazy różnego rodzaju plików 

(JPG, PDF itd). Warto zwrócić uwagę, że przechowywanie dużych plików w bazie powoduje 

proporcjonalny do wielkości przechowywanego pliku, przyrost pliku bazy danych (data.gdb) oraz 

obniżenie jej wydajności (dłuższy czas wyszukiwania rekordów itp).  


