(I) Przeniesienie bazy danych do nowego katalogu (Windows)
(II) Reinstalacja programu i serwera FB (Windows)
(I) Przeniesienie bazy danych do nowego katalogu (Windows)
Odnajdujemy katalog „db” znajdujący się w katalogu z programem.(Rys.1)
Domyślnie (dla Pełnej Księgowości wer. 1.8) jest to „C:\Program Files\LHFK-1.8\db”
Kopiujemy pliki znajdujące się w tym katalogu:
-lh.gdb (plik zawiera informacje o położeniu wszystkich baz firm które posiadamy)
-template.db (plik zawiera informacje potrzebne do stworzenia nowej bazy danych)
-lh_firma.gdb ( przykładowy plik z bazą danych)

Rys. 1
Tworzymy nowy katalog dla baz, ważne jest żeby katalog ten znajdował się poza katalogiem programu np.:
c:\LefthandDb. (Rys. 2), następnie wklejamy tam pliki baz danych.

Rys. 2
Teraz możemy odinstalować starą wersje programu i zainstalować nową (II).

Uruchamiamy program i otwieramy okno „Ustawienia” (Rys. 3)

Rys. 3
Zmieniamy ścieżkę do lh.gdb wskazując na nowo stworzony katalog C:\LefthandDb (Rys.4)
Adres serwera w przypadku pracy lokalnej pozostawiamy bez zmian „localhost”

Rys. 4
Naciskamy przycisk „Ok” powracając w ten sposób do okna logowania.

Następnie otwieramy „Panel Administracyjny” (Rys. 5)

Rys. 5
Po pojawieniu się okienka zaznaczamy nasza firmę (Rys. 5)(2), wybieramy zakładkę „Edycja wpisów o
firmach” (Rys. 5)(3), i wciskamy przycisk „Edytuj” (Rys. 5)(4).
W oknie edycji zmieniamy ścieżkę do bazy danych

Rys. 6

wskazując na nowo stworzony katalog (Rys. 7) i zatwierdzamy zmiany przyciskiem „Ok”

Rys. 7
W starszych wersjach programu ścieżka do bazy mogła zawierać jeszcze napis „localhost:” przed ścieżką do
pliku, w takim wypadku należy usunąć ten ciąg znaków.
W oknie „Panelu Administracyjnego” - zapisujemy zmiany (Rys. 8)(1). Dla pewności testujemy testujemy
wpis(Rys.8)(2) i jeżeli wszystko będzie prawidłowo, zamykamy okno Panelu – powracając do okna
logowania.
W przypadku błędu testowania musimy sprawdzić, nie popełniliśmy literówki w ścieżce, lub czy
przypadkiem nie wskazaliśmy na plik lh.gdb.

Rys. 8

(II) Reinstalacja programu i serwera FB (Windows).
Przed instalacją nowej wersji programu LeftHand zalecane jest odinstalowanie wcześniejszej wersji, oraz
serwera FireBird. Zanim to jednak wykonamy należy przenieść pliki z bazami do oddzielnego katalogu (I).
Serwer bazodanowy Firebird odinstalować możemy z „Panelu sterowania” za pomocą opcji „Dodaj usuń
programy” odnajdujemy pozycję Firebird (Rys. 1) i naciskamy przycisk „Zmień/Usuń”

Rys. 1
Zgadzamy się na odinstalowanie aplikacji FB (Rys.2) i usuwamy wszystkie pliki.

Rys. 2

Rys.3
Po odinstalowaniu nie restartujemy komputera.

Rys.4
Przechodzimy teraz do odinstalowania programu, odnajdujemy w „Dodaj/Usuń programy”. aplikacje
Lefthand i wybieramy przycisk „Zmień/Usuń”.(Rys.5)

Rys. 5
Zgadzamy się na odinstalowanie programu (Rys.6)

Rys.6

Rys.7
Po zakończeniu procesu deinstalacji resetujemy komputer i możemy zainstalować nową wersje programu.

