A kontroll program telepítése
A telepítő elindítása után, nyomjunk a telepítés gombra, majd várjunk, míg a telepítő előkészíti a
telepítéshez szükséges komponenseket. Mikor ez megtörtént a Micrsoft SQL Server 2005 backward
compatibility telepítő ablaka fog megjelenni, aminek telepítése elengedhetetlen programunk
működéséhez. Nyomjon a next gombra, majd fogadja el a felhasználási feltételeket és ismét next,
addig amíg a telepítés el nem indul. Miután megvártuk, hogy a telepítés véget érjen zárjuk be a
telepítőablakot. Ezt követően a programunk elkezdi feltelepíteni magát.

A frissítési hely megadása
Amennyiben van egy központi frissítési hely, amit fenntartanak cégénnél, annak helyét a következő
képen álíthatja be. A C meghajtón a FIT számítástechnika mappán belül be kell mennie a Kontroll
mappába. Itt találni fog egy Kontrollindíto nevezetű fájlt a jegyzettömbbel, vagy valamelyik egyéb
szövegszerkesztővel. Ezen a fájlon belül kell megadni a frissítés útvonalát az aposztrófok közé. A
MappaUj résznél azt kell megadnia, hogy hol találhatóak a program frissítései, míg a FormMappa
résznél azt, hogy honnan töltse le a legújabb formokat.

Megfelelő dátumformátum beállítása
Programunk megfelelő működéséhez szükséges, hogy az adot számítógép megfelelő időformátumot
használjon. Ezt a következőképpen állíthatja be. Nyomjon jobb klikkel a dátumon, majd válassza ki a
dátum és idő beállítása lehetőséget. Itt jobb oldalt fog látni egy További idő, dátum és területi
beállítások névű lehetőséget, erre kell rányomnia. Ekkor egy új ablak fog megnyílni, ahol az idő és
dátum beállítása lehetőséget kell, majd választania. Itt a dátum és idő módosítása gombra kell
nyomnia, azon belül pedig a Naptárbeállítások módosítására. Itt a rövid dátumot kell módosítani úgy,
hogy így nézzen ki: éééé.HH.nn.
Miután ezt beállította, mentse a változtatást.

A program beállításainak kimentése és másik gépre való telepítése
Indítsa el a Regedit ablakot, majd itt a jelenlegi felhasználón (current user) belül menjen bele a
Software ágba, majd kattintson rá a VB and VBA program setting nevű mappára. Ezt követően
Fájl>exportálás . Ekkor egy ablak fog megnyílni, ahol kiválaszthatja azt, hogy a beállításokat
tartalmazó fájl hova legyen mentve és milyen néven. Ha megadta a mentés helyét és fájl nevét
nyomjon a mentés gombra. Az így kapott fájlt kell átmásolni a másik gépre. Ott már csak annyi lesz a
dolgunk, hogy duplán kattintunk a fájlon, majd az igen gombra nyomunk a felugró ablakban.

