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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”.

Обърнете внимание на текста версия 7.2.16.18.02.22. Номерът на версията се състои от две части:

7.2.16 – номер на текущата версия;

18.02.22 – дата на версията във формат: ГГ.ММ.ДД;
На екрана е включена и допълнителна информация, дали версията е Професионална или Стандартна.
ЗАБЕЛЕЖКА:
В мрежова инсталация изтеглянето на актуализацията трябва да бъде направено на сървъра и всички останали потребители
трябва да напуснат програмата.

2. ИЗТЕГЛЯНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА.
Преминете в меню „Проверка за актуализация“.
Ще се появи следния екран:

Натиснете бутона „WEB сайт на ЕДИС СОФТУЕР ЕООД“. Ще бъде стартиран използвания от вас браузер по подразбиране и
ще бъдете прехвърлени в Интернет страницата на ЕДИС СОФТУЕР ЕООД.
Другата опция е да стартирате предпочитания от вас браузер и да въведете адреса на сайта: https://www.edis-bg.com
ВАЖНО! След прехода в страницата затворете ЕДИС-АСО.
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Щракнете с левия бутон на мишката върху текста „ЕДИС-АСО 7.5.0…“. и ще бъдете прехвърлени на страницата за изтегляне на
новата версия 7.5.на ЕДИС-АСО.
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Тук е важно да изберете правилната опция: „ЕДИС-АСО 7.5 Професионална версия“ или „ЕДИС-АСО 7.5 Стандартна
версия“ в зависимост от вида на инсталираната на вашия компютър версия, която определихте в т.1.
Щракването с левия бутон на мишката върху избрания от вас линк ще активира изтеглянето на актуализацията.
За Професионална версия ще бъде изтеглен файла aso7500p.exe, за Стандартната версия – aso7500s.exe.

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.
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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:
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В този случай преминете на таба „Shortcut (пряк път)“ и погледнете полето „Start in: (Стартирай в:)“. В случая папката с
програмата е: D:\EDISASO7
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.

Другият вариант да разберете местоположението на папката, в която е инсталирана програмата е да стартирате ЕДИС-АСО.
Отворете менюто „Конфигурация / Фирми работни места и права за достъп“.

Ако паролата на Администратора не е променена, в него се влиза с парола и персонален код „0“ (нула).
В стандартната инсталация на ЕДИС-АСО базите данни са разположение в папки към папката, в която е инсталирана
програмата. Обърнете внимание повтарящата се част от папките в колоната „База данни“: „D:\EDISASO7”.
Това е папката, в която е инсталирана програмата ЕДИС-АСО.
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Изтегляне и инсталиране на актуализацията.
Следващите екрани могат да се различават за различните версии на Windows, използвания браузер и език.

Microsoft Edge:

Изберете „Записване като” и преминете в инсталационната папка на ЕДИС-АСО, чието разположение разбрахте в предходното
изложение.
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Internet Explorer:

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

Google Chrome:
При активирането на изтеглянето ще се появи малък прозорец долу вляво, който ще изглежда подобно на този:

След изтеглянето щракнете върху името на файла, за да го стартирате.

Mozilla Firefox:

Изберете „Save File“ и запишете изтегления файл с инсталационната папка на ЕДИС-АСО.
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Ако не е направена настройка за избор на папка при изтегляне на файлове, вашия браузер може да изтегли актуализацията в
избрана по подразбиране папка и да не ви даде възможност да я запазите в инсталационната папка на ЕДИС-АСО. Това не
представлява проблем, защото при нейното стартиране можете да изберете правилната папка.
След като изтеглянето на файла приключи, преминете в папката, в която е изтеглен и го стартирайте.
Не забравяйте, че за Професионална версия името на изтегления файл е aso7500p.exe, за Стандартната версия – aso7500s.exe.
Възможно е след стартирането да се появи екран от вида:

или
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Причината е, че 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 (Още информация)” .
Екранът леко ще се промени до следния вид:

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

- 10 -

Натиснете бутона „ОК“, за да продължите.

Обърнете внимание на полето „Folder to extract files to:”. Това трябва да бъде инсталационната папка на ЕДИС-АСО, която
открихте в т.1 от това ръководство. В разглеждания пример, това е папката: D:\EDISASO7.
Ако актуализацията e изтеглена в друга папка, не е необходимо да повтаряте изтеглянето.
Натиснете бутона с трите точки в края на полето. Ще се появи екран за избор на папка.
Намерете коректното дисково устройство и натиснете символа „>“, за да го разгънете.
Намерете коректната папка, в която е инсталирана програмата ЕДИС-АСО, щракнете върху нея с левия бутон на мишката и
натиснете бутона „ОК“.
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След правилния избор полето „Folder to extract files to:” трябва да има коректно съдържание:

Сега можете да продължите инсталацията с бутона „Инсталирай” или да се откажете с бутона „Close”.
След приключването на актуализацията инсталационната програма ще изведе информация промените направени в
инсталираната версия.
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