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Инструкция за преместване на инсталация на Омекс® 2000 под Firebird 

I.Вариант 1 – Новата инсталация ще е на същото място (път) като старата инсталация. 

Забележка: Вариант 1 на инструкцията може да се използва само тогава, когато инсталацията е 

била на различно място от C:\Program files\". 

1. Съхранява се папка Омекс® 2000 от стария компютър. 

2. Прехвърля (копира) се папка Омекс® 2000 на новия компютър, като се поставя на същото място, 

на което е била до сега ( например D:\Omeks2000). 

3. За операционни системи от Vista и по-нови, Омекс® 2000 не трябва да се копира в папка 

Program files, поради ограничените права за писане и четене по файловете в нея.  

4. Ако се извършва  автоматично осчетоводяване от Омекс® 2000 към счетоводен продукт 

(Универсален експорт, Конто, АИС2, SAP (VBS), ALMA и др.), който ползва входни и/или изходни 

файлове с макети (*.xml, *.ini ), които се намират на различно място от поддиректорията на 

OMEKS2000, трябва да се съхранят предварително. Тяхното местоположение може да се види 

през меню Документи – Общо осчетоводяване, след избор на съответната страница, чрез бутон 

„Настройка”. 

 

 

5. Инсталира се Firebird server. Версии, съвместими с Омекс® 2000 са:  1.5х, 2.0, 2.5. Препоръчваме 

инсталиране на Firebird 2.5 (32 битова версия).  Инсталационният файл за нея може да бъде 

изтеглен от сайта на ОмегаСофт ООД (www.omegasoft.bg), секция „Зареждане“ – „Зареждане на 

други програми“ – Firebird RDBMS v2.5.8 

http://www.omegasoft.bg/
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При достигане на стъпка “Select Additional Task”, се премахва отметката от “Install Control Panel 

Applet”. (Фиг.1)  

 

(Фиг.1) 

6.След успешното инсталиране на Firebird, oт директория "…\Omeks2000\bin\" се стартира 

Омекс® Интегратор (OmeksIntegrator.exe). От „Конфигуратор“ се извършва конфигуриране на 

Омекс® 2000 



 

3 
 

 

При достигане на стъпка „Конфигурация на Омекс 2000” се поставя отметка на „Създаване на 

икона (Shortcut)“,  за да се създадат автоматично икони на работния плот. Продължава се напред 

до завършване на процеса по конфигуриране на инсталацията на Омекс® 2000.  

Стартира се приложението Омекс® 2000 и се извършва активиране на новата инсталация. 

II.Вариант 2 – Новата инсталация ще е на друго място (път), различно от 

старата инсталация. 

1. Съхранява се папка Омекс® 2000 от стария компютър. 

2. Прехвърля (копира) се папка Омекс® 2000 на новия компютър.  

3. За операционни системи от Vista и по-нови, Омекс® 2000 не трябва да се копира в папка 

Program files, поради ограничените права за писане и четене по файловете в нея. 

4. Ако се извършва автоматично осчетоводяване от Омекс® 2000 към счетоводен продукт 

(Универсален експорт, Конто, АИС2, SAP (VBS), ALMA и др.), който ползва входни и/или изходни 

файлове с макети (*.xml, *.ini ), които се намират на различно място от поддиректорията на 

OMEKS2000, трябва да се съхранят предварително. Тяхното местоположение може да се види 

през меню Документи – Общо осчетоводяване, след избор на съответната страница, чрез бутон 

„Настройка”. 



 

4 
 

 

5. Инсталира се Firebird server. Версии, съвместими с Омекс® 2000 са:  1.5х, 2.0, 2.5. Препоръчваме 

инсталиране на Firebird 2.5 (32 битова версия).  Инсталационният файл за нея може да бъде 

изтеглен от сайта на ОмегаСофт ООД (www.omegasoft.bg), секция „Зареждане“ – „Зареждане на 

други програми“ – Firebird RDBMS v2.5.8 

 

 

При достигане на стъпка “Select Additional Task”, се премахва отметката от “Install Control Panel 

Applet”.  

http://www.omegasoft.bg/
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6. След успешното инсталиране на Firebird, oт директория "…\Omeks2000\bin\" се стартира 

Омекс® Интегратор (OmeksIntegrator.exe). От „Конфигуратор“ се извършва конфигуриране на 

Омекс® 2000. При достигане на стъпка „Конфигурация на Омекс 2000“, се поставя отметка на 

„Създаване на икона (Shortcut)“,  за да се създадат автоматично икони на работния плот.  
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При достигане на стъпка „Параметри на базата данни”, с бутон „Промяна”, се избира 

конфигурационната база от новото място (инсталация). Промяната се потвърждава с бутон 

„Запис”  

 

 

 

От полето „Потребителска БД”, след натискане на бутона с трите точки, се избира 

потребителската база от новото място (инсталация). Промяната се потвърждава с бутон 

„Избери“.  
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 След което с бутон „Напред“ и „Конфигуриране“ се завършва процеса по конфигуриране на 

инсталацията на Омекс2000. 

Стартира се приложението Омекс® 2000 и се извършва активиране на новата инсталация. 

При многофирмен вариант (за клиенти с повече от една база), след влизане в Омекс® 2000, се 

отива в меню Сервиз – Администратор. Избира се „Списък фирми”, за да се покажат базите. За 

всяка една от тях в дясно, на полето „Пътека / Име на базата”, чрез бутона с трите точки, се 

посочва новата пътека към базата и се натиска бутон „Запис”. 
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Вариант 3 – Нова (чиста) инсталация без копиране на папка Омекс® 2000 

(препоръчва се за еднофирмен вариант). 

1.Създава се текущ архив на основната база. 

2.Архивират се макетите (образците) на документи, различни от стандартните (ако има такива, 

правени специално за клиента). Това може да се извърши през меню Документи – Архивиране 

на образци, като се поставя отметка само на тези документи. 

3.Архивите от папка ("...\OMEKS2000\Archives\") от стария компютър се запазват (съхраняват) 

някъде. 

4.Запазват се всички папки от директория ORDERS ("...\OMEKS2000\bin\Orders\"), там се намират 

съхранените статистически форми. 

5.Ако се извършва автоматично осчетоводяване от Омекс®2000 към счетоводен продукт 

(Универсален експорт, Конто, АИС2, SAP (VBS) и др), който ползва входни (изходни) файлове с 

макети (*.xml, *.ini ), трябва да се съхранят. Тяхното местоположение може да се види от меню 

Документи – Общо осчетоводяване, след избор на съответната страница, чрез бутон 

„Настройка”.  

6.Омекс® 2000 се инсталира и конфигурира на новото място (компютър).  

7.Стартира се Омекс® 2000, въвежда се правилният БУЛСТАТ на лицензионната фирма и се 

активира новата инсталация (задължително ще трябва програмен ключ).  
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8. След успешно активиране и влизане в Омекс® 2000 се възстановява базата от направения в т.1 

архив от меню Сервиз – Възстановяване на данните. 

9.Копират се архивните папки от директория Archives, запазени в т.3. 

("...\OMEKS2000\Archives\"), на съответното място в новата инсталация.  

 10.Копират се всички папки от директория ORDERS запазени в т.4, ("...\OMEKS2000\bin\Orders\"), 

на съответното място в новата инсталация.  

11. Възстановява се архивът с макетите от т.2, ако е направен такъв, от меню Документи – 

Разархивиране на образци, като се посочва създаденият файл от т.2. 

12. Ако има закупен Модул Директ – за да се прикачат отделните месеци е препоръчително да 

се следват инструкциите, описани в Ръководство за работа с Омекс® Direct. Документът може да 

бъде изтеглен от сайта на ОмегаСофт ООД (www.omegasoft.bg), секция Зареждане/Downloads.  

13. За Омекс® 2000 в режим "Клиент" е достатъчно да се инсталира и конфигурира Омекс® 2000 

на новия компютър, в режим „Клиент”.     

Преместване на инсталация на Омекс®2000 под MS SQL 

Поради спецификата при инсталиране на Омекс®2000 под MS SQL, преместването на инсталация 

на Омекс®2000 се извършва от екипът на ОмегаСофт ООД , като услугата се заплаща. 

 

 

 

http://www.omegasoft.bg/

