“КАСИСТ” ООД, София, ул. “Цар Самуил” №105
ИНСТАЛИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА „ПРОГРАМА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА
ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ В КОНТРОЛЕН СЪРВЪР СЪГЛАСНО Т. 17 ОТ ЗАПОВЕД НОМЕР
722/18.10.2012г.”

Настоящата инструкция за инсталиране на програмно осигуряване се отнася ЗА
ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ на програмата „Система Електронен Превозен Билет” - Forester.exe.
I. Общо описание.
ExportTickets.exe „ПРОГРАМА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ В
– работи с всички версии на програмата Forester.exe. Въвежда се в
експлоатация съгласно Т. 17 ОТ ЗАПОВЕД НОМЕР 722/18.10.2012г на ИАГ. Разпространява се
безвъзмездно от фирмата производител.
КОНТРОЛЕН СЪРВЪР”

За предварително зададен период от време от работната база данни на Forester.exe за
едно предприятие програмата:
-извлича издадените от терминалите превозни билети;
-създава техни обобщени текстови копия (във вид на текстов файл) или техни снимки
(във вид на jpg файл);
-прехвърля ги в създадена за целта папка за експорт;
-осъществява връзка през интернет до сървър на ИАГ (или друг посочен сървър) и
изпраща копията от папката за експорт в определена за предприятието папка на сървъра,
след което изтрива копията на билетите от папката за експорт.
Работата с програмата не се нуждае от специална подготовка.
При работа в горско стопанство в мрежа – сървър и клиентски компютри,
програмата се инсталира и работи само в работната папка на сървъра !
ВАЖНО !

II. Технически изисквания.
Общите технически изисквания към компютъра, на които ще се инсталира и работи
програмата, са еднакви с тези за програмата Forester.exe. Задължително е Forester.exe да
бъде инсталирана предварително !
III. Инсталиране на ExportTickets.exe.
Препоръчително е да се спазват следните стъпки:
3.1. От сайта на фирмата производител се сваля във временна папка (например
C:\Temp) файла Export_Tickets_Setup.exe. За до стъп до файла се използва
следния адрес:
http://casyst.com/dag3.php
3.2. Стартира се файлът Export_Tickets_Setup.exe и се изпълняват стъпките:
-

При Windows 7 (Vista) се отваря се служебен прозорец за позволение на
инсталацията – отговаря се с “Yes”;

-

Стартира се инсталирането с прозорец за избор на език– по подразбиране е
“Български”. С “OK” се продължава;

-

Стартира се самото инсталиране на програмата – “Напред”;

-

В прозореца за място /папка/ на инсталиране – по подразбиране е C:\Program
Files (x86 за Windows 7)\Forester. Ако не е използвана папката по
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подразбиране, то с бутон “Избор” се указва диска и/или папката където вече е
инсталирана програмата Forester.exe, например C:\Forester. С “Напред” се
потвърждава избраната папка;
-

В прозореца за инсталиране в съществуваща вече папка – бутон “Yes”;

-

В прозореца за избор на програмна група - “Напред”;

-

В прозореца за избор на допълнителни операции /създаване на пряк път върху
работния плот/ - “Напред”;

-

В прозореца за готовност за инсталиране – “Инсталиране” и се изчаква;

-

В прозореца за приключването на инсталацията – маха се избора на реда
“Launch Export_Tickets?” и след това “Край”;

3.3. Настройка за сървъра на ИАГ.
Преди изпълнението на настоящата точка е необходимо да получите
потребителско име и парола конкретно за вашето предприятие! Те трябва да бъдат
получени от съответното РДГ или от информационния отдел на ИАГ.
ВНИМАНИЕ !!!

Изпълняват се следните стъпки:
-

Стартира се програмата Export_Tickets чрез прекия път на работния плот;

-

Меню „Файл“  “Настройки“  Полето „Експортна директория” се попълва
чрез бутона „…” /три точки/ като:
- В прозореца „Избор на папка” се указва диска и работната папката на
програмата Forester.exe и низходящата папка “ExportDir”, например
C:\Program Files\Forester\ExportDir. Ако папката не е създадена, то в
полето „Име на папка” въведете например ExportDir и след това
бутона „Създай папката”;
- бутон “OK”;

-

Полето „Потребителско име” – зададеното от ИАГ за предприятието;

-

Полето „Парола” – зададената от ИАГ за предприятието;

-

Бутон „Запис” за край на настройките;

-

Изход от програмата.

След изпълнението на точки от 3.1 до 3.3 програмата ExportTickets.exe е готова за
използване и се намира в работната папка на предприятието за Forester.exe, например
C:\Program Files\Forester.
На работния плот /Desktop/ се е появила икона /пряк път/ с име “Export Tickets”.
IV. Деинсталиране на програмата ExportTickets.exe.
По преценка на администратора се прави копие на цялата работна папка /на сървъра/,
например: C:\Program Files\Forester на външен носител /CD или флаш диск/.
Програмата ExportTickets.exe се премахва като от работната папка, например
C:\Program Files\Forester се стартира програмата unins000.exe за автоматично изпълнение и се
изчаква нейното завършване.
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