ОБНОВЯВАНЕ НА БАЗИТЕ ДАННИ.
Зареждане на новите процедури в базите данни.
За да инсталирате тези актуализации трябва да стартирате програмата ASO6UPD.EXE:.
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Ще бъде зареден списък с фирмите обслужвани от програмата. Натиснете бутона означен като папка вдясно от полето за
въвеждане (1). Изберете от появилия се списък името на файла с актуализацията (разширението е винаги SQL). Избраното
име ще се появи в полето „Актуализация“ (2). Определете режима на работа: за избраната или всички фирми от списъка
(3). Ако сте включили режим „за избраната фирма”, актуализацията ще бъде приложена само текущо избраната фирма от
списъка (4). В колоната „Направено“ от таблицата с фирмите ще се появи дата на актуализацията (5), ако тя вече е
приложена за текущата фирма и не се налага да я повтаряте. Натиснете бутона Актуализация (6), за да стартирате
актуализацията. След нейното завършването в долния прозорец (7) ще бъде изведен журнал за нейното протичане
Внимателно проследете статистиката дали всички промени са приложени успешно и особено реда, който ви информира за
крайния резултат от нейното прилагане (7). Повтарянето на вее приложена актуализация не е проблем. В този случай
създадените или вече обновени елементи на базата данни няма да бъдат променени и е възможно резултата от
актуализацията да ви информира, че тя е приложена с грешки. Не се впечатлявайте от това съобщение, а внимателно
проследете протичането на процеса и ще установите, че почти винаги този резултат се дължи на пропуснати операции за
елементи, които вече съществуват в базата данни.
Ако е включен режим на актуализация „за всички фирми”, програмата ще ви предложи да прегледате журналния файл са
направените актуализации, в който са записани резултатите.
Следвайки горните стъпки последователно приложете следните актуализации за всяка фирма от списъка:

1.
2.
3.
4.

aso6upd.sql
aso6proc.sql
aso6view.sql
dds2014.sql

При преминаването към ЕДИС-АСО 6.8 трябва да бъдат приложени и следните актуализации:
1. aso68_update1.sql
2. aso68_update2.sql
3. aso68_update3.sql

