INSTALACJA WERSJI Z 24 KWIETNIA 2017 ROKU
Istnieją dwie drogi instalacji
W obu przypadkach nalezy przed wykonaniem jakichkolwiek ruchów wykonac kopie bazy uzywanej wersji.
I
Nalezy pobrac instalator. Zmienic nazwe folderu uzywanego dumpingowca (domyslnie c://Dumpingowiec na
n c://Dumpingowiec_stary).
Zainstalowac nowe demo w lokalizacji, która narzuci instalator lub w swojej jezeli bedzie mozliwosc wpisania.
Nastepnie prosze zaladowac do niego kopie bazy z starszej wersji i wykonac restart programu.
- JEZELI NASZ KOD NIE POZWALA NA AKTUALIZACJE TEJ WERSJI WOWCZAS NALEZY ZAKUPIC
I AKTYWOWAC STARY PROGRAM PRZED WYKONANIEM KOPII BAZY - JEZELI JEDNAK DOKONALISMY AKTUALIZACJI PRZED AKTYWACJA NOWYM KODEM TO
NALEZY URUCHOMIC PLIK Dumpingowiec_aktywacja.exe KTORY ZNAJDUJE
SIE W KATALOGU Z PROGRAMEM. POZWOLI TO NA AKTYWACJE WYLACZONEGO PROGRAMU.
PO TYM PROGRAM NORMALNIE SIE URUCHOMI.
II
Nalezy pobrac plik http://dumpingowiec.pl/Dumpingowiec.exe i podmienic go z plikiem o tej samej nazwie,
ktory sie znajduje w katalogu z progamem.
- JEZELI NASZ KOD NIE POZWALA NA AKTUALIZACJE TEJ WERSJI WOWCZAS NALEZY ZAKUPIC
I AKTYWOWAC STARY PROGRAM PRZED WYKONANIEM KOPII BAZY I W GRANIEM POWYZSZEJ
POPRAWKI- JEZELI JEDNAK DOKONALISMY AKTUALIZACJI PRZED AKTYWACJA NOWYM KODEM TO
NALEZY URUCHOMIC PLIK Dumpingowiec_aktywacja.exe KTORY ZNAJDUJE
SIE W KATALOGU Z PROGRAMEM. POZWOLI TO NA AKTYWACJE WYLACZONEGO PROGRAMU.
PO TYM PROGRAM NORMALNIE SIE URUCHOMI.
UWAGA !!!! W OBU PRZYPADKACH !!!
Jezeli aktualizujemy z wersji 3.5 i starszych:
1. należy zainstalować wersję 5.2 w innym katalogu, czyli podczas działania
instalatora należy katalog c:\dumpingowiec zmienić na np. c:\dumpingowiec_5_2 lub zmienic nazwe starego
katalogu
2. należy wejść do folderu z nowym dumpingowcem i skopiować plik dumpingowiec_duble.exe
do katalogu z starym dumpingowcem
3. należy uruchomić plik dumpingowiec_duble.exe w katalogu z starym dumpingowcem i wybrać pozycję
"wyszukaj nieprawidłowości". program wskaże listę zdublowanych numerów w dokumentach sprzedaży
oraz w dokumentach magazynowych. należy zamknąć program i jeżeli wskazał nieprawidłowości
odpalić stary dumpingowiec i w tych dokumentach, które mają zdublowany numer zmienić numer
dopisując np literkę b do numeru zdublowanego. następnie ponownie należy uruchomić narzędzie
i sprawdzić czy nadal są nieprawidłowości. jeżeli nie ma należy ponownie uruchomić stary program
dumpingowiec i wykonać kopię danych do pliku z rozszerzeniem .gbk
może się zdarzyć jeżeli wystawialiśmy korektę faktury że program pokaże numer tej faktury, który będzie
taki sam jak faktura vat nie korekta. jeżeli nie będzie dwóch faktur vat z takim samy numerem albo dwóch
korekt faktur vat z takim samym numerem to proszę to zignorowac.

4. tak zrobioną kopię należy załadować do programu dumpingowiec 4.0 beta po jego uruchomieniu i
zrestartować program
5. bezwzględnie należy zapoznać się z nowymi ustawieniami, jeżeli chcemy działać na magazynie
tak jak działaliśmy do chwili obecnej czyli przy rozchodzie brać cenę zakupu z karty towaru
należy w ustawieniach w sekcji magazyn ii zaznaczyć odpowiednią opcję.
Co gdy migrowaliśmy do wersji 5.2 mimo posiadania nowego kodu aktywacyjnego program
wyświetla komunikat że okres aktualizacji się zakończył i nie da się w związku z tym wyświetlić
okna do aktywacji ponieważ program się zamyka?
proszę w takim przypadku pobrać plik dumpingowiec_aktywacja.exe i skopiować go do folderu
głównego programu dumpingowiec 4.0 do którego dane przenieśliśmy, proszę odpalić ten
program, dokonać ponownej aktywacji nowym kodem, zamknąć i odpalić program
dumpingowiec 4.0 sprawdzając w opcjach -> o programie czy się powiodło.

