Navodila za namestitev in registracijo
programa 4BUILD
V spodnjih korakih je na kratko opisan postopek namestitve in registracije programa 4BUILD.

Korak 1:
Povezava: http://install.hermes2.net/4build/setup/
V spletnem brskalniku odprite zgoraj podano povezavo in kliknite na gumb »Install«. Pojavilo se bo pogovorno
polje, ki vas poziva, da zaženite ali shranite datoteko za prenos (predlagamo, da jo shranite):
• Ko želite shraniti datoteko za namestitev, kliknite Shrani (angl. Save) (velja za vse brskalnike) oz. Shrani
kot (angl. Save as) (velja v primeru, da uporabljate brskalnik Internet Explorer)
o Izberite mesto mape in shranite datoteko na vaš lokalni sistem.
o Nasvet: Shranite datoteko na znano lokacijo na vašem računalniku, na primer, na namizju.
• Če se pojavi varnostno opozorilo, kliknite možnost Dodatne informacije (angl. More info) nato gumb
Zaženi (angl. Run anyway)
• Postopek namestitve se prične. Z gumbom Namesti (angl. Install) nadaljujete z namestitvijo.

Korak 2:
Čarovnik za namestitev se bi sedaj moral zagnati avtomatsko, v nasprotnem primeru pa ga zaženite ročno z
odprtjem bližnjice na namizju ki se imenuje »4BUILD Namestitev«. Namestitveni čarovnik vas bo vodil skozi
nadaljnji postopek namestitve programa 4BUILD. Za nadaljevanje kliknite na gumb »Naprej >«.

Slika 1 - Uvodno okno namestitvenega čarovnika

Korak 3:
V prvem koraku čarovnika se odpre okno z informacijami o številu najdenih SQL strežnikov lokalno na računalniku
oz. v lokalnem omrežju. Tu se lahko odločite ali želite namestiti nov lokalni podatkovni strežnik (SQL Express 2014)
ali pa želite uporabiti že obstoječi strežnik.

Slika 2 - Izbira načina namestitve

Če izberete opcijo »Namesti novi lokalni podatkovni strežnik SQL«, se bo na računalnik namestil nov lokalni SQL
strežnik z imenom, kot ga določite v naslednjem koraku čarovnika (Slika 3). Ko se namestitev strežnika zaključi, se
čarovnik nadaljuje na oknu »Povezava s podatkovno bazo« (Slika 4).

Slika 3 - Ime novega SQL strežnika

Če izberete opcijo »Uporabi obstoječi podatkovni strežnik SQL«, vas bo čarovnik peljal na naslednje okno za
namestitev oz. izbiro podatkovne baze (Slika 4).

Korak 4:

Slika 4 - Povezava s podatkovno bazo

Na oknu »Povezava s podatkovno bazo« imate ponovno na voljo dve možnosti.
•

•

Namesti novo bazo: pri izbiri te opcije bo na izbrani podatkovni strežnik nameščena nova podatkovna
baza s pripadajočo strukturo. Pri tem imate tudi opcijo, da bazo namestite z ali brez Demo podatki. Če
čarovnik zazna, da na izbranem strežniku že obstaja podatkovna baza programa 4BUILD vas bo pri tem
tudi vprašal če želite obstoječo pobrisati in namestiti novo bazo.
Želim dodati novega klienta: to opcijo predvidoma izberete kadar se želite povezati z bazo, ki ste jo
pred tem že namestiti na katerem drugem strežniku.

Pred ponovnim klikom na gumb »Naprej >« je potrebno povezavo s strežnikom testirati s klikom na gumb
»Testiraj povezavo«.

Korak 5:
Naslednji korak (Slika 5) čarovnika obravnava vnos podatkov o podjetju, zato tu vnesite lastne podatke podjetja in
kliknite gumb »Naprej >«.

Slika 5 - Podatki podjetja

Korak 6:
Naslednji korak (Slika 6) čarovnika obravnava prijavnega uporabnika za prijavo v program 4BUILD. Uporabnik ima
na voljo opcijo »Kreiraj novega uporabnika« (pri tem mora vnesti vse zahtevane podatke) ali pa opcijo
»Uporabnika že ima«. Namestitev se nadaljuje s klikom na gumb »Naprej >«.

Slika 6 - Prijavni uporabnik

V naslednjem koraku (Slika 7) s pritiskom na gumb Končaj zaprete čarovnik za namestitev 4BILD. V primeru težav
pri namestitvi lahko poskusite z neposrednim prenosom in namestitvijo programskega paketa.

Slika 7 – Zaključek namestitve

Korak 7:
Pred dokončanjem namestitev se izvedejo še nekatere dodatne operacije. V nekaterih primerih je v tem koraku
potrebna ponovna potrditi namestitev komponent kot na primer:
•
•

Če se pojavi varnostno opozorilo, kliknite možnost Dodatne informacije (angl. More info) nato gumb
Zaženi (angl. Run anyway).
Če se pojavi obvestilo, kot je prikazano na sliki 8, s klikom na gumb Namesti (angl. Install) nadaljujete z
namestitvijo.

Slika 8 - Opozorilo pri namestitvi

Korak 8:
Program 4BUILD je sedaj na vašem računalniku. Program se prvič načeloma zažene avtomatsko, v nasprotnem
primeru pa se na vašem namizju pojavi bližnjica z imenom 4BUILD, preko katere lahko zaženete program ročno.

Slika 9 - Registracijsko okno

Na registracijskem oknu se avtomatsko generira ključ strojne opreme, vpisati pa je potrebno še serijsko številko in
edinstven e-mail naslov pod katerim želite registrirati program.
Operacijo registracije izvedete s klikom na gumb »Registriraj«. Pri tem boste obveščeni tudi, če je bila registracija
programa uspešna ali ne.
V primeru da še nimate serijske številke kliknite gumb Zahtevek in izpolnite zahtevane podatke. V najkrajšem času
vam bomo poslali registracijske podatke.

Slika 10 –Zahtevek

Postopek deaktivacije in prenosa registracijskega ključa na drug računalnik
Če želite iz kateregakoli razloga že uporabljeni registracijski ključ prenesti na nov računalnik, morate najprej
zagnati program na računalniku, kjer je ključ že registriran. V menijskem oknu »Podatki o licenci« (Slika 11) vidite
podatke o vaši licenci in tu lahko vašo licenco tudi deaktivirate s klikom na gumb »Deaktiviraj licenco«. S to
operacijo bo serijski ključ na trenutnem računalniku izbrisan in ga boste lahko uporabili za registracijo na drugem
računalniku.

Slika 11 - Okno Podatki o licenci

V primeru, če programa ne morate več zagnati in uporabiti postopka opisanega v zgornjem odstavku (na primer,
da računalnik več ne deluje), boste morali kontaktirati podjetje Hermes in vam bomo pomagali z vašim prenosom
registracije na drug računalnik. Pri tem nam boste morali sporočiti serijsko številko, ki jo želite prenesti in naslov
elektronske pošte s katerim je bila serijska številka registrirana.

Morebitne težave
1. V določenih primerih lahko ob namestitvi SQL strežnika pride do težav. Težave smo opazili predvsem na
novem operacijskem sistemu Windows 10. V takšnem primeru predlagamo, da se namestitev SQL
strežnika prenesete iz Microsoftove strani. Namestitvene datoteke lahko najdete na strani:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30438

