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Instalacja programu mRej2
Instalacja składa się z dwóch etapów:
1 – Instalacja systemu bazy danych Microsoft SQL Server 2014 Express (MS SQL).
2 – Instalacja programu mRej2.
Opis deinstalacji znajduje się na końcu instrukcji.

System: Windows. Wymagania: Microsoft .Net Framework 4

Ad.1. Instalacja systemu bazy danych Microsoft SQL Server 2014 Express (MS SQL).
W zależności od systemu, 32-bitowy lub 64-bitowy (sprawdzić można w Panel sterowania>Wszystkie elementy Panelu sterowania->System->Typ systemu) instalujemy odpowiednio z pliku:
a) SQLEXPR_x86_ENU.exe dla systemu 32-bitowego lub
b) SQLEXPR_x64_ENU.exe dla systemu 64-bitowego.
Opis instalacji znajduje się w pliku: instalacja_bazy_sqlserver.pdf.
Ad.2 Instalacja programu mRej2.
1.

Uruchamiamy plik instalacyjny setup_mRej2_266.exe klikając prawym klawiszem myszki
(PPM) i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”.

Wskazówka: instalację uruchamiamy jako administrator w celu umożliwienia nadania uprawnień zapisu
w katalogu dysk:/mRej2 co pozwoli na utworzenie bazy danych.
2.

W oknie „Kontrola konta użytkownika klikamy „Tak”.
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3.

Zaznaczamy „Akceptuję warunki umowy” i klikamy „Dalej”.

4.

Zaznajamiamy się z informacją i klikamy „Dalej”.

5.

W oknie „Gdzie zainstalować…” zostawiamy lub zmieniamy symbol dysku (np. d:\mRej2) i
klikamy „Dalej”.
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6.

Możemy zaznaczyć „Utwórz skrót na pulpicie” i klikamy „Dalej”.

7.

Potwierdzamy instalację „Instaluj”.

8.

Wybieramy symbol dysku i klikamy „1.Aktualizacja plików…”.
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9.

Potwierdzamy „OK” .

10.

Wybieramy „2.Modyfikacja uprawnień…” , potwierdzamy nadanie uprawnień „OK”, a
następnie klikamy „Zakończ”.

11.

W nowym oknie „Program mRejBaza – Tworzenie bazy…” klikamy „Utwórz bazę demo”
(jeśli chcemy od razu mieć bazę produkcyjną, to klikamy „Utwórz bazę produkcyjną”).
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12.

Pojawi się nowe (czarne) okno i naciskamy „D” po wyborze bazy demo lub „P” jeśli
wybraliśmy w poprzednim kroku bazę produkcyjną. Po utworzeniu bazy naciskamy
dowolny klawisz i klawisz „1” .
Tworzenie bazy produkcyjnej trwa około 1 minutę, natomiast bazy demonstracyjnej około 5 minut.

13.

Powinien pojawić się zielony napis „Baza utworzona” i klikamy „Zakończ”.

14.

Czytamy informację i klikamy „Dalej”.
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15.

Zakończenie instalacji, klikamy „Zakończ”.

Instalacja została zakończona.
Po zakończeniu ćwiczeń na bazie demonstracyjnej należy usunąć bazę demo i utworzyć bazę
produkcyjną (za pomocą programu c:\mRej2\ExeBaza\mRejBaza.exe).
Po utworzeniu bazy produkcyjnej należy zapoznać się z instrukcją programu mRej2 w części
„Czynności wstępne”.

Deinstalacja programu:
1 – Usunąć bazę programem C:\mRej2\ExeBaza\mRejBaza.exe lub REJ_USUN_BAZE.bat,
2 – Odinstalować program mRej2: Panel sterowania->Programy i funkcje->Program mRej2->Odinstaluj,
3 – Usunąć katalog mRej2,
4 – Odinstalować instancję mRej2w SQLServer2014: Panel sterowania->Programy i funkcje->Microsoft SQLServer 2014
->Odinstaluj, wybrać Remove, wybrać instancję MREJ, wybrać SelectAll, Next, Remove.
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