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1.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА ВЕРСИЯ НА ЕДИС-АСО. 
 
Преди да пристъпите към актуализацията трябва да проверите текущата версия на програмата, за да можете да изтеглите 
подходящата за вас актуализация. 
За целта стартирайте продукта и влезте в меню „Инфо/Производител и версия” или само „Инфо“ за версия 6. 

 
Обърнете внимание на текста версия 6.7.11.14.02.11. Номерът на версията се състои от две части:  

 6.7 – номер на текущата версия; 
 14.02.11 – дата на версията  във формат: ГГ.ММ.ДД; 

За клиентите на ЕДИС-АСО 6.7 / 6.8 има включена и допълнителна информация, дали версията е професионална или 
стандартна. 
Липсата на такъв текст на този екран за клиентите на ЕДИС-АСО 6.7 се дължи на това, че те не са правили актуализации от 
септември 2014 год., когато това разграничение беше стартирано. За тях се приема, че версията е професионална.  
Трябва да вземете под внимание първите две цифри от номера, които определят текущата версия на продукта и определят коя 
актуализация е достъпна от вас, нейната цена и какви действия ще трябва да предприемате за нейното прилагане. 
Вземете под внимание, че клиентите на: 
 

 ЕДИС-АСО 5.9, ЕДИС-АСО 6.3, ЕДИС-АСО 6.6, ЕДИС-АСО 6.7 / 6.8 Стандартна версия могат да избират между 
ЕДИС-АСО 7.0 Стандартна или ЕДИС-АСО 7.0 Професионална версия; 
 

 ЕДИС-АСО 6.7 / 6.8 Професионална версия трябва да направят актуализация към ЕДИС-АСО 6.7 Професионална 
версия. 

 
2.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА. 
 
На сайта е публикувана информация за цените за актуализацията към избраната версия в зависимост от вашата текуща версия. 
За целта влезте в http://www.edis-bg.com и натиснете с левия бутон на мишката върху текста: 
 

 
 
Ще бъдете прехвърлени на екрана с информация относно прилагането на актуализацията.  
За прегледате цените за актуализация, преместете се в долния му край и натиснете бутона за съответната версия, 
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За всяка от поддържаните за актуализация версии са зададени по два реда цени: 
 

  
 
Да разгледаме цените за актуализация от ЕДИС-АСО 6.7 Професионална версия към ЕДИС-АСО 7.0 Професионална версия. 
Цената за основната актуализация е 264 лв. с ДДС. Това цената, която трябва да бъде заплатена при положение: 
а) имате само един компютър; 
б) цената за актуализация на сървъра (основния компютър) при положение, че работите в локална мрежа; 
в) за първия от вашите компютри, ако вашата конфигурация включва няколко отделни работни места (компютри), които не са 
свързани помежду си в локална мрежа. 
Втората цена от 48 лв. с ДДС се прилага за всеки следващ компютър, независимо дали е част от локална  мрежа или отделно 
работно място. 
Например, ако програмата ЕДИС-АСО е инсталирана в локална мрежа от три компютъра, цената се определя така: 

1. Основна актуализация за първия компютър (сървъра на локалната  мрежа) – 264 лв. с ДДС 
2. За останалите две работни места цената е 2 х 48 лв. или 96 лв. с ДДС 
Общата стойност на тази актуализация е 264 лв. + 96 лв. или общо:  360 лв. с ДДС 

Моля да обърнете внимание, че цените са крайни, с начислено ДДС. 
Същата стойност би се получила, ако вашата конфигурация включва три отделни, несвързани в локална мрежа компютри. 
Известна особеност съществува, ако за сървър на локалната мрежа се използва отделен компютър, на който не се работи.  
При такава конфигурация този компютър не се включва в актуализацията, освен ако нямате намерение да го ползвате. 
Например, в локална мрежа от 5 компютъра, от които един е сървър и на него не се работи, актуализацията се прилага за 
останалите четири или: 

1. Основна актуализация за първия компютър от локалната мрежа – 264 лв. с ДДС 
2. За останалите три работни места цената е 3 х 48 лв. или 144 лв. с ДДС 
Общата стойност на тази актуализация е 252 лв. + 144 лв. или общо:  408 лв. с ДДС 

По аналогичен начин се работи с ценовата листа и за друга текуща версия. По тази причина е особено важно да знаете вашата 
текущо инсталирана версия, за да можете правилно да определите цената на желаната актуализация. 
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3.  ИЗТЕГЛЯНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА. 
 
Избраната версия, към която желаете да направите актуализация се изтегля с натискане на съответния бутон в екрана за 
актуализация по ДДС, където се намирате в момента. 
 

           
 

         
 
 
Къде да бъде изтеглена актуализацията ? 
Актуализацията трябва да бъде изтеглена в папката, където е инсталирана програмата ЕДИС-АСО.  
За да разберете коя е тя, щракнете с десния бутона на мишката върху иконата, от която стартирате програмата. 
От плаващото меню изберете „Properties (Свойства)”. 
 

 
 
За Windows 7 преминете на таба “Общи (General)”  и си запишете папката, в която е инсталирана програмата: 
„Местоположение (Location)”, в примера: „D:\EDIS5”. В тази папка трябва да изтеглите актуализацията. 
 

                               
 

По аналогичен начин се определя местоположението на целевата папка за Windows 8 и Windows 10. 
Възможно след натискането на опцията „Properties (Свойства)”  екрана да изглежда и така: 



 - 5 - 

 
 
В този случай преминете на таба „Shortcut“ и погледнете полето „Start in:“. В случая папката с програмата е: D:\EDISASO6  
 
За Windows XP след активирането на тази опция погледнете таба „Пряк път“ и си запишете папката, в която е инсталирана 
програмата: „Стартирай в”, в примера: „C:\EDISDDS”. В тази папка трябва да изтеглите актуализацията. 
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Изтегляне и инсталиране на актуализацията. 
От страницата с актуализациите на сайта, щракнете върху линка съответстващ на версия, към която желаете да направите 
актуализация. 
 

           
 

         
 
 
 
Следващите екрани ще се различават за различните версии на Windows, но принципът на действие е аналогичен. 
 
За Windows 7: 
 

 
: 

 
Изберете „Запиши като (Save As)”  и преминете в инсталационната папка на ЕДИС-АСО (1), чието разположение разбрахте в 
предходното изложение  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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За Windows XP: 

 
Изберете „Save” и преминете в инсталационната папка на ЕДИС-АСО (1), чието разположение разбрахте в предходното 
изложение.  

 
 
Обърнете внимание на името на изтегления файл aso7000p.exe (2) , той ще ви трябва в следващата стъпка. 
След като изтеглянето на файла приключи, преминете в инсталационната папка на ЕДИС-АСО (1), намерете изтегления файл (2) 
и го стартирайте. 
Възможно е след стартирането да се появи екран от вида: 
 

 
 
Причината е, че след файлът с актуализацията все още не е изтеглян достатъчно, за да убеди Windows, че е безопасен. 
За да продължите, натиснете с мишката върху текста „More info (Повече информация)” .  
Екранът леко ще се промени до следния вид: 

 

1 

2 
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Натиснете бутона „Run anyway” или неговия български еквивалент, ако версията на Windows е българска и най-после ще 
успеете да стартирате актуализацията: 

 
 

  
 
Обърнете внимание на полето „Целева папка” (1).  Това трябва да бъде инсталационната  папка на ЕДИС-АСО. В разглеждания 
пример, това е папката: D:\EDISDDS. Ако по невнимание, сте изтеглили актуализацията в друга папка, не е необходимо да 
повтаряте изтеглянето. Използвайте бутона „Преглед” и изберете коректната папка. След това можете да продължите 
инсталацията с бутона „Инсталирай” или да се откажете с бутона „Отказ”. 
Прочетете внимателно описанието на актуализацията (2), което съдържа важна информация относно нейното прилагане и 
възможностите за отказ от нея и възстановяване на предходната версия на програмата. 
След приключването на актуализацията инсталационната програма ще изведе ръководството с описание на стъпките, които 
трябва да изпълните, за да приложите актуализацията. 
След затварянето на инсталационната програма отново можете имате достъп до тази информация. Трябва да намерите файла 
ASOUpdate_2016.pdf в инсталационната папка на ЕДИС-АСО и да го стартирате. 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. Разгледаните екрани ще се различават в зависимост от използваната версия на Windows. Но от разгледания пример би 
трябвало да можете да се ориентирате за изпълнението на описаните операции. 

2.  Напомняме, че тази актуализация е безплатна за: 
 Клиентите с договори за Софтуерен абонамент за ЕДИС-АСО 6.8 за съответната версия за 2016 год. 
 ЕДИС-АСО 7.0 Професионална версия за клиентите закупили лиценз за ЕДИС-АСО 6.7 / 6.8 

Професионална  версия след  01.02.2015 год. 
 ЕДИС-АСО 7.0 Стандартна версия за клиентите закупили лиценз за ЕДИС-АСО 6.7 / 6.8 Стандартна версия 

след  01.02.2015 год. 
В това число не влизат клиентите направили актуализации към ЕДИС-АСО 6.7 или 6.8  от предходни версии. 

3. С изключение на посочените, за останалите клиенти актуализацията трябва да бъде заплатена и ще изисква 
въвеждането на нов активиращ ключ, който ще бъде получен след заплащането на съответната сума по банковата ни 
сметка: 

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД 
IBAN с/ка:  BG41UNCR75271063022117  
BIC код: UNCRBGSF 
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 

 
 
 
 

1 

2 
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ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 7  
 
1. ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА В ИНСТАЛАЦИЯ С ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 
5.7, 5.75, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8. 

 
Копирайте изтеглената актуализация: 

 файл aso7000p.exe (Професионална версия) или 
 файл aso7000s.exe (Стандартна версия) 

в папката, където е инсталирана програмата ЕДИС-АСО 5.7/5.7х/5.8/5.9/6.х и я стартирайте, за да разархивирате 
включените в пакета файлове. След разархивирането на актуализацията в инсталационната папка на ЕДИС-АСО програмата 
ще бъде автоматично обновена. По време на актуализацията не трябва да има активни потребители на системата т.е. никой не 
трябва да работи с ЕДИС-АСО. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
Клиентите на ЕДИС-АСО 5.7, 5.75, 5.8, 6.0, 6.1, 6.2, 6.5 и 6.2 могат да приложат актуализацията след заплащането на 
цената за нов лиценз за избраната версия и конфигурация. 
 
ВНИМАНИЕ!   
За клиентите, които вече са направили актуализацията към ЕДИС-АСО 6.8 обновяването на 
програмата е напълно достатъчно и могат да преминат към т. 4 „Активиране на ЕДИС-АСО 7.0“. 
Останалите клиенти, които правят за първи път тази актуализация от обявените по-горе 
предходни версии задължително трябва да преминат към точка 3 „Обновяване на базите данни ".  
 
 
2. ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА В ИНСТАЛАЦИЯ С ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 
5.5, 5.6, 5.65. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
Клиентите на ЕДИС-АСО 5.5, 5.6 и 5.65 могат да приложат актуализацията след заплащането на цената за нов лиценз за 
избраната версия и конфигурация. 
 

2.1.  Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.5/5.6/5.65. 
Копирайте изтеглената актуализация: 

 файл aso7000p.exe (Професионална версия) или 
 файл aso7000s.exe (Стандартна версия) 

в папката, където е инсталирана програмата ЕДИС-АСО /5.5/5.6/5.65 и я стартирайте, за да разархивирате 
включените в пакета файлове. 
 

2.2.  Прехвърляне на настройките и конфигурационните файлове от ЕДИС-АСО 5 към 
ЕДИС-АСО 7. 

 
Стартирайте програмата CONV56.EXE. Ще се появи екрана на фиг. 1-1. 
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фиг. 1-1 
 

За успешното прехвърляне на настройките и конфигурационните файлове ще бъдете информирани от екрана на 
фиг. 1-2 
 

фиг. 1-2 
 
 

2.3.  Създаване на работни бази данни.  
На следващият етап трябва да създадете папките с работните бази данни за ЕДИС-АСО 7. Съществуващите 

работни папки за ЕДИС-АСО 5 не могат да бъдат използвани и освен това е необходимо да бъдат запазени за версия 
5. За целта трябва да стартирате програмата ASOLINK6.EXE. Изискваната парола за Администратора е 
установената за ЕДИС-АСО 5.х. В случай, че не е променяна, тя е „0“ (нула). Ще се появи екрана на фиг. 1-3. 
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фиг. 1-3 

 
1. Изберете или създайте папката, в която ще бъдат записани работните бази данни на избраните фирми (1).  

Натиснете бутона в края на полето, за да активирате екрана за избор на папка (фиг. 1-4). 

 
фиг. 1-4 

 

1 

3 4 

5 

2 

7 

6 
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Ако папката не съществува или желаете да създадете нова, напишете нейното име в полето „Име на папка“  и 
натиснете бутон „ДА“. Ще бъде поискано потвърждение, че желаете да създадете новата папка. (фиг. 1-5). 

Натиснете бутона Yes.  
фиг. 1-5 

Името на избраната (създадена) папка ще се появи в полето „Локална папка на ЕДИС-АСО“ (1). Не избирайте 
мрежово устройство за съхраняване на работните папки. Така се натоварват излишно мрежовите ресурси и се 
забавя работата на програмата. 

 
2. Маркирайте полето „Създай работните бази данни в локалната папка“ (2) 
 
3. От панела „Обслужвани фирми“ (3) изберете, за кои фирми желаете да бъдат създадени работни бази данни.  

Можете да използвате мишката или функционалните клавиши „F2-избор на всички“ (маркира всички фирми от 
списъка) или „F3-без избор“ (размаркира всички).  

 
4. От панела „Работни места“ (4) изберете работното място, за което ще бъдат създадени работните бази данни. 

При не мрежови варианти това е само 1-во работно място. При мрежови варианти това са предварително 
определените от вас номера на компютри (работни места) свързани към локалната мрежа.  

ВНИМАНИЕ! В мрежова среда тази програма се стартира от всяко работно място включено в мрежата и за всяко 
се определя локална папка за съхраняване на работните бази данни. За целта трябва да влезете в определеното 
мрежово устройство на сървъра, да намерите програмата ASOLINK6.EXE и да я стартирате. 

Например, Ако за работната станция е назначено мрежово устройство, например Z:, 
отворете папката, намерете програмата ASOLINK6.EXE и я стартирайте, за да създадете  
работните папки за тази работна станция.   

 
5. Следващите опции ви дават възможност за избор на режима на работа (5): 

 „Добави липсвaщите работни папки“ - в избраната локалната папка ще бъдат 
създадени само липсващите подпапки с работни бази данни. Програмата по 
подразбиране използва името „WORK” допълнено с последователния номер на 
фирмата. Например, в конкретния случай за 1-во работно място към фирма ДЕМО 2 
(втората фирма)  ще бъде създадена работна база данни в подпапка WORK2 в 
локалната папка Е:\EDIS6W или пълния път за достъп ще бъде: 
Е:\EDIS6W\WORK2.  

 „Обнови съществуващите работни папки“ - ще бъдат обновени съществуващите 
работни папки т.е текущото съдържание ще бъде препокрито от празни работни 
файлове. Тази опция е полезна, в случай, че програмата извежда съобщения за 
грешки в работните файлове и е необходимо те да бъдат заменени от нови празни 
работни копия. 

 „Изтрий работните папки за не маркираните фирми“ - работните папки за 
фирмите, които не са маркирани ще бъдат изтрити от локалната папка с работни бази 
данни. Тази опция се използва, ако желаете да забраните достъпа на даден 
потребител до определени фирми. 

 
6. В следващите полета „Парола“ и „Персонален код“ (6) можете да зададете парола и 

персонален код за достъп  до избраното работно място за маркираните фирми. Това е 
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аналогично на прозореца на въвеждане на пароли и персонални кодове за достъп от меню 
„Конфигурация/Фирми, работни места и права за достъп“. Ако полетата бъдат оставени 
празни, по подразбиране ще бъдат установени пароли „0“ (нула). Забележете, че паролите 
трябва да се въведат по два пъти, за да може програмата да ги сравни и при различие ще ви 
уведоми за това (фиг. 1-6). 

 

фиг. 1-6 
 

С бутон "Създай" се преминава към създаване на работните бази данни в избраната локална 
папка. С бутон "Изход" напускате след приключване на работата с програмата или ако желаете 
да спрете работата с нея, без да създавате каквото и да било. 

 
2.4. Създаване (обновяване) на локална инсталация на ЕДИС-АСО 7. 

Обичайният начин за инсталиране на ЕДИС-АСО в локална мрежа е папката, в която се 
инсталира програмата да се намира на сървъра и работните станции да стартират програмата от 
него. Предимството на този вид инсталация е, че при обновяване на програмата, тези 
актуализации веднага са достъпни за работните станции, без да се изисква изпълнението на 
каквито и да било процедури на тях. Това води до известно натоварване на мрежовия трафик и 
възможно минимално забавяне при стартирането на софтуера. 

В програмата ASOLINK6.EXE е включена и друга възможност за конфигуриране, която 
позволява на ЕДИС-АСО 7 да може да стартира от локална папка. 

За целта след определянето на локалната папка на ЕДИС-АСО (позиция 1 от фиг. 1-3), с 
бутон  „Създай (обнови) локалната инсталация на ЕДИС-АСО в избраната папка“ 
(позиция 7 от фиг.1-3) се създава локално копие на системата, позволяващо нейното стартиране 
от локалния диск на работната станция. 

Ако автоматичното инсталиране е неуспешно, трябва да извършите ръчно следните 
операции: 

 копирайте EDISASO70.EXE (EDISASO70STD.EXE за Стандартна версия) от 
сървъра в локалната папка; 

 копирайте файловете *.DLL от сървъра в локалната папка; 
 копирайте папката CONFIG от сървъра в локалната папка. 

ВНИМАНИЕ! При този вид инсталация трябва да спазвате следните правила: 
 стартирайте EDISASO70.EXE (EDISASO70STD.EXE за Стандартна версия) с 

администраторски права; 
 трябва да използвате ASOLINK6.EXE за това работно място при всяко обновяване 

на софтуера или промяна на конфигурационните файлове, за да имате актуална 
инсталация. 

 
 
2.5. Избор на интерфейс. 

В новата версия е предвиден избор на: 
1) Вида на визуализация на менютата: 
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 ляво разположен панел, където се отварят  менюта при натискането на бутоните разположени в лентата 
(фиг. 1-7); 

 стандартния използван в досегашните версии (фиг. 1-8) 
2) Вида на формата на номенклатурата на контрагентите: 

 новия формуляр включен в ЕДИС-АСО 6 (фиг. 1-9) 
 стандартния използван в досегашните версии (фиг.1-10) 

 

 
фиг.  1-7 

 

 
фиг. 1-8 
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фиг.1-9 

 

 
фиг.1-10 

Превключването между двата варианта става от меню „Конфигурация/Избор на 
интерфейс“  (фиг. 1-11). Ще се появи екрана на фиг. 1-12. При превключване между 
възможните варианти за визуализация на менюто и номенклатурата на контрагентите, в дясната  
част на екрана се появява миниатюрно графично представяне на направения избор. Тези 
параметри се установяват локално за всяко работно място и отразяват личните предпочитания 
на всеки работещ със системата. Установените параметри се запазват и след напускане на 
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програмата и остават валидни до следващата им промяна.   
 

 
фиг. 1-11 

 
фиг.1.12 

 
На следващия етап преминете към т.3, за да обновите базите данни. 
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3. ОБНОВЯВАНЕ НА БАЗИТЕ ДАННИ. 
Използването на новите функции и разширения в ЕДИС-АСО 7 изисква актуализирането на 

базите данни с включените за целта в пакета обновявания. 
От папката, в която е инсталирана ЕДИС-АСО стартирайте файла ASO6UPD.EXE. 
Ще се появи следния екран: 
 

 
 
Първото, което трябва да направите е да изберете файла с актуализацията. Натиснете бутона 

в края на полето „Актуализация“ (1). Ще се появи списъкът с инсталираните актуализации. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Всички клиенти на версии преди ЕДИС-АСО 6.7 и тези, които при преминаването към 

ЕДИС-АСО 6.7 не се приложили актуализациите на базата данни трябва да направите 
пропуснатите обновявания в този ред: 
 aso6upd.sql; 
 aso6proc.sql; 
 aso6view.sql; 
 dds2014.sql  
 
 
 

1 
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Изберете файла „aso6upd.sql” и натиснете бутоиа „Отвори“. Името на файла ще бъде 
заредено в полето „Актуализация“ (1). 

 
Преминете на следващата позиция (2) и изберете „за всички фирми“. 
Сега натиснете бутона „Актуализация“ и изчакайте изпълнението на процедурата за всички 

фирми от списъка. След приключването на актуализацията ще можете да прегледате нейните 
резултати, ако отворите журнала.  

 
Ако видите съобщения за неуспешно изпълнение на някои стъпки от актуализацията, това 

не е повод за притеснение. В повечето случаи се касае за  съобщения при опит за създаване и 
обновяване на съществуващи елементи, за които прилагането на обновяването не е необходимо. 

2 1 
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Можете да прилагате актуализацията и за всяка отделна фирма, ако маркирате „за 

избраната фирма“ (2). 
В този случай резултатите ще бъдат показани в долния панел  
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За обновяване на базите данни за работа с ЕДИС-АСО 7 последователно трябва да заредите 

и приложите следните актуализации по описания по-горе начин: 
 aso68_update1.sql; 
 aso68_update2.sql; 
 aso68_update3.sql 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
Повтарянето на някоя от актуализациите не води грешка или проблеми в базата данни. 

Създадените вече елементи просто ще бъдат пропуснати и ще бъдат генерирани 
предупреждения за грешки, които можете спокойно да игнорирате. 

Още веднъж напомняме, че пълната актуализация на базите данни изисква прилагането на  
актуализации за всяка фирма от списъка в следната последователност: 

ЕДИС-АСО 6.7 
1. aso6upd.sql 
2. aso6proc.sql 
3. aso6view.sql 
4. dds2014.sql 

ЕДИС-АСО 7 
1. aso68_update1.sql 
2. aso68_update2.sql 
3. aso68_update3.sql 

 
 

3 
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4. АКТИВИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 7.0. 
Попълнете полето „Вашият e-mail” (1) и натиснете бутон .  
Програмата ще се опита да изпрати формата за регистрация, 

 

 
 
За успешното изпращане на информацията за регистрация на продукта ще бъдете информирани със 

съответното съобщение. 
При неуспешно изпращане ще трябва да изпратите регистрационния файл ръчно.  За целта отворете вашия 

мейл и изпратете на office@edis-bg.com файла REGASO70Pro.txt (Професионална версия) или 
REGASO70Std.txt (Стандартна версия), който ще намерите в папката (2). Разположението на папката може да 
варира в зависимост от  системния диск. Например, ако вашия Windows e инсталиран на диск D:, тази папка ще 
бъде разположена на него и тогава в полето (2) ще бъде изписано: D:\EDISTMP\REGASO70_Pro.txt или  
D:\EDISTMP\REGASO70_Std.txt.  

Ако не разполагате с Интернет достъп на компютъра, където инсталирате актуализацията или желаете да 
изпратите данните за регистрацията на по-късен етап, можете да  пропуснете автоматичното активиране и директно 
с бутон   да запишете необходимата информация за регистрацията на продукта в посочената 
папка (2) и след това да я изпратите като прикачите файла REGASO70_Pro.txt (Професионална версия) или 
REGASO70_Std.txt (Стандартна версия) от нея. Програмата  ще ви информира как да направите това със 
съобщението: 

 

 
 
След като потвърдите записа на регистрационния файла на диска, ще бъде изведено съобщението: 
 

 
 

1 

2 

3 
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Моля обърнете внимание на действието, което трябва извършите и следните детайли в 

съобщението:  
 името на файла, който трябва да бъде изпратен: REGASO70_Pro.txt или 

REGASO70_Std.txt;  
 мястото, където е записан, в случая:  C:\EDISTMP 
 имейла, на който трябва да бъде изпратен: office@edis-bg. 
След това с бутон  можете да влезете в ЕДИС-АСО 7 и да работите напълно безпроблемно до 

получаването на активиращия ключ.  При всяко следващо стартиране на програмата ще бъде извеждан този екран, 
докато не въведете получения от ЕДИС СОФТУЕР активиращ ключ.  Не е необходимо да повтаряте изпращането 
на формуляра за регистрация при всяко стартиране на продукта, след като вече сте го направили. Просто 
използвайте бутон , за да работите с продукта до неговата активация. След това този екран повече 
няма да се появява. 

 

АКТИВИРАНЕ. 
След като получите активиращия ключ, копирайте го в полето с червената стрелка (3) и натиснете бутон  

.   
Важно! Новата версия не изисква администраторски права, за да бъде активирана. 
След успешното активиране, моля обърнете внимание на условията, при които можете да прехвърлите 

активацията на друга машина, да промените нейната конфигурация или да преинсталирате и обновявате системен 
софтуер без да загубите правото си на безплатна активация. 

 

 
 

С бутон   влизате в програмата и с това приключва процедурата по нейното активиране. 
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5. ИНСТАЛИРАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ПРОГРАМАТА. 
 
При следващи актуализации на програмата не е необходимо да повтаряте направените вече 

обновявания на базата данни, освен ако изрично не е посочено. В тези случаи се обновява само 
програмата. 

При наличие на активен Интернет  достъп  от меню „Сервиз” ЕДИС-АСО предлага възможност за проверка за нови 
актуализации. След стартирането на тази функция ще се появи следния екран: 

 
 
След натискането на „Проверка” ЕДИС-АСО ще се опита да се свърже със сайта на ЕДИС-СОФТУЕР и ще 

провери за наличие на нова версия на използвания софтуер. Ако такава бъде намерена ще получите съобщение от 
вида: 

 

 
 

и ще бъде активиран бутона „Изтегляне”. щракнете върху него и програмата  ще се опита да изтегли новата 
версия. След успешното приключване на операцията ще бъде изведено следното съобщение: 

 

 
 
След като позволите инсталацията на актуализацията ще трябва да потвърдите това с утвърдителен отговор на 

следното съобщение: 
 

 
 
След това програмата ще премине към инсталацията на актуализацията. 
Моля, не бързайте да затваряте съобщението, а си запишете името на файла (1) и папката (2), в която можете 

да го намерите. След това излезете от програмата, както и всички други потребители, преминете  в папката (2), 
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намерете файла (1) и го стартирайте.. След това потвърдете изпълнението на актуализацията и сте готови. 
 В случай, че връзката със сайта е неуспешна или изтеглянето е неуспешно, можете да извършите процедурата 
ръчно следвайки следните стъпки: 

Натиснете бутона „WEB сайт на ЕДИС СОФТУЕР ЕООД” от екрана за проверка на актуализация по-горе. 
Програмата ще стартира установения по подразбиране браузер и ще ви прехвърли на сайта на ЕДИС СОФТУЕР. 
Вляво се намира секцията „Актуални версии” . 

 

 
 

Стартирайте ЕДИС-АСО преминете в меню „Инфо”. 
 

 
 

Сравнете дата на вашата версия „6.7.2.14.04.22” (последните 6 цифри са във формат: “година.месец.ден”) с 
тази от сайта „6.7.14,15.09.17”. Както се вижда  в разглеждания случай, на сайта се предлага по-нова версия. 
Щракнете  върху линка „ЕДИС-АСО 6.7.14.15.09.17”. 

Възможни са два сценария: 
 да започне директно изтегляне на актуализацията (в повечето случаи) 
 да бъдете изпратени към секцията за изтегляне на актуализацията, където прочетете внимателно 

направените промени, указанията как да изтеглите актуализацията и да я приложите. 
 
След това стартирайте изтегления файл и ще бъде изведен следния екран: 
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Преди да продължите хвърлете поглед на целевата папка, в която ще бъде направена инсталацията. Ако това 

не е папката, в която трябва да бъде инсталирана актуализацията, можете да я промените с помощта на бутона 
“Преглед”, вдясно от нея. 

 
ЗАБЕЛЕЖКИ:  
1. Винаги изтегляйте актуализациите в инсталационната папка на ЕДИС-АСО. Това е мястото, където се 

намира програмата EDISASOхx.EXE (хx замества номера на под версията, например EDISASO67.EXE), а 
не на десктопа или в папката „Documents”, както е масовата практика. Някои браузери (Chrome и Firefox) 
изтеглят файловете в папки установени по подразбиране. Можете от настройките да промените 
подразбиращото се поведение и да изискате всеки път да ви питат къде да бъдат изтеглени файловете. Ако 
по някакви причини актуализацията е изтеглена на друго място можете да постъпите по два начина: 

 да копирате файла в посочената по-горе папка преди да го стартирате; 
 да го стартирате от мястото където е изтеглен, но след появяването на екрана за актуализация да 

промените целевата папка или да я изберете с бутон „Преглед“. 
В противен случай актуализацията няма да бъде приложена правилно и при стартирането на ЕДИС-АСО 7 
от иконата на екрана ще получите съобщение за грешка от вида на: 
 

 
 

2. В мрежови инсталации с използване на самостоятелни сървъри, които не се използват и за работни места, се 
прилага и практиката работните места да стартират програмата локално, а на сървъра се разполагат само базите 
данни. В такива конфигурации трябва да бъдат обновени всички работни места. 

3. Ако компютърът, на който е инсталирана програмата ЕДИС-АСО няма достъп до Интернет, използвайте 
линка: http://www.edis-bg.com за проверка за актуализации.    
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6. ДИСТАНЦИОНЕН ДОСТЪП.  
 

В случай, че имате нужда от помощ в инсталацията на актуализацията можете да използвате 
дистанционен достъп (при наличие на Интернет връзка) до вашия компютър. 

Преди да използвате тази възможност е необходимо да уточните чрез имейл или телефон с 
ЕДИС СОФТУЕР времето за реализирането на тази връзка. 

Изтеглянето и стартирането на модула за дистанционен достъп може да стане по два начина: 
 
6.1. Изтегляне от сайта на ЕДИС СОФТУЕР ЕООД.  
За да ни осигурите дистанционен достъп до вашата машина, влезте в раздел „Полезно“ на 

сайта на ЕДИС-СОФТУЕР : http://www.edis-bg.com/polezno.html и щракнете върху бутона 
„Изтегляне на Team Viewer“: 

 

 

Можете да стартирате програмата директно (бутон Open или Run) без да я изтегляте на вашия компютър или 
да я съхраните на него (бутон Save)и за бъдещи включвания. 

 
 

6.2. Директно стартиране от програмата. 
Тази опция е достъпна само за клиентите  на ЕДИС-АСО 6.8 / 7.0 Професионална версия. 
Стартирайте ЕДИС-АСО и натиснете бутона „Дистанционно обслужване“.  
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Не е необходимо да влизате, в която и да било фирма. Бутонът или менюто, за тези които 

предпочитат стария вид на стартиращия екран от версия 5, се намира в централното меню. 
 
След стартирането на модула за дистанционна връзка ще се появи следния екран: 
 

 
 
Трябва да изпратите генерирано ID (в случая 554 988 747) и парола (6634) на имейла на 

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД и да оставите програмата активна, за да може обслужващия персонал 
на фирмата да се свърже с вас и осигури желаните услуги. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Актуализирани версии на програмния продукт и неговата документация можете да 
изтеглите от сайта на ЕДИС СОФТУЕР  – http://www.edis-bg.com, където ще намерите и 
подробни указания за тяхното инсталиране. 

Текущата версия и серийния номер на вашия лиценз трябва да ви е винаги под ръка, когато 
се свързвате с фирма ЕДИС СОФТУЕР или нейните дистрибутори за допълнителни услуги 
свързани с обучение, сервиз и поддръжка или актуализация към нова версия на системата. Моля 
изпращайте своите въпроси, препоръки и коментари на e-mail:  

office@edis-bg.com 
 


