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Egyszerűsített grafikus bérügyviteli rendszer telepítése 

A csomag tartalma: telepítő program (setkber.exe), demo adatállapot (demokber.arj), telepítési 

útmutató (telekber.pdf), felhasználói szerződés az ingyenes változathoz (szerkber.pdf). 

Ha ingyenes regisztrálást szeretne, akkor ne feledje a mellékelt szerződést kinyomtatni és 2 

példányban aláírva e-mailben megküldeni, mert a szoftver legális használata felhasználói szerződés 

alapján lehetséges! Más változathoz kérje e-mailben a megfelelő szerződést! DEMO rendszer 

szerződés nélkül üzemeltethető korlátlan ideig! 

 

A telepítés menete: 

1. A letöltött instkber.arj fájl kicsomagolása után a setkber.exe programot futtatni kell, amely 

feltelepíti a grafikus rendszert. A telepítés folyamán sorrendben a „NEXT”, „INSTALL”, „FINISH” 

gombokat kell megnyomni a három választási lehetőségnél. A munkakönyvtár a C:\senke\Kisber 

nevű mappába lesz kialakítva (amennyiben a C meghajtó az elsődleges), amely teljes tartalmával 

bárhova áthelyezhető. 

 

2. El kell indítani az asztalon található Senke-kisber ikonnal az új rendszert. Ha a program nem 

indul el és hiányolja az msvcr71.dll állományt, akkor azt be kell másolni a C:\Senke mappából a 

munkakönyvtárba és újra el kell indítani a programot. 

 

3. A telepített rendszerben a shareware arj32.exe tömörítő program 3.11-es verziója található, 

amely 64 bites gép használata esetén is működik. A licenc és az aktuális változat a 

www.arjsoftware.com oldalról szerezhető be, vagy az arj32 helyett a 7-zip.org oldalról letölthető a 

gépnek megfelelő 7z ingyenes tömörítő program 32 vagy 64 bites változata. A 7z telepítését követően 

a 7z.exde fájlt be kell másolni a bért tartalmazó mappába. A tömörítő programra a mentés, 

visszatöltés, frissítés, adatküldés funkcióknál van szükség.  

 

4. A „Szerviz” menüből a „Visszatöltés” fület kell kiválasztani, majd a „Fájl választás” 

nyomógomb segítségével ki kell jelölni a betölteni kívánt adatállapotot (jelen esetben demokber.arj). 

A kiválasztást követően a „Visszatöltés” nyomógomb segítségével az adatok betöltését el kell 

végezni, majd ki kell lépni, és újra kell indítani a rendszert. 

 

5. A továbbiakban a rendszer a súgóban leírtak szerint használható. A súgó, amely a rendszer 

leírását tartalmazza, a program bármely pontján tartózkodva az F1 nyomógomb segítségével 

indítható. 
 

6. Ha már regisztrált adatállapota van, és rendelkezik követéssel, a „Szerviz” menüből a 

„Webszerviz” fület kell kiválasztani és meg kell nyomni a „Frissítés” nyomógombot. A frissítés 

folyamán a verziószámnak esetenként meg kell változnia. A funkció használatához Internet 

szükséges. Amennyiben a gépre telepített víruskereső vagy a Windows tűzfal az FTP -s kapcsolat 

használatának engedélyezését kéri, engedélyezni kell azt. 

 

A DEMO verzióval az adatrögzítés korlátozott! 

Tetszőleges háttérkép megjelenítése az adatokat tartalmazó mappában kisber nevű JPEG típusú kép 

elhelyezésével lehetséges. 

Amennyiben a telepítés és az adatok betöltése során bármely rendellenességet tapasztalnak, kérem 

azt telefonon vagy e-mailben jelezni! 
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