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MultiSchool for Windows 2. 
Étkezés-megrendelő program 

 
 
 
TELEPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Telepítés letöltött fájlból 
 

 
A program futtatásához szükséges minimális számítógép-konfiguráció: 

- Pentium processzor (PIII vagy P4 ajánlott) 
- 256 MB memória (512 MB ajánlott) 
- CD meghajtó 
- Windows98/ME/NT/2000/XP operációs rendszer (az utolsó három ajánlott) 
- 1024x768-as képernyőfelbontás 

 
A program installálása: 
Az Internetről letöltött MultiSchoolTelepito.zip fájlt másoljuk egy tetszőleges mappába (pl. Temp). 
Csomagoljuk ki (ha Windows XP  operációs rendszer van a számítógépen, akkor duplán kattintsunk a 
fájlra, majd válasszuk a kibontást; ha pedig van WinZip vagy WinRar program ill. Total Commander a 
számítógépen, akkor azzal csomagolhatjuk ki a fájlt). A MultiSchoolTelepito.zip tartalma: 
- Fájlok: Autorun.inf, Data.cab, Instmsia.exe, Instmsiw.exe, MultiSchool for Windows 2.msi, Setup.exe, 

Setup.ini 
- Mappák: IB_Client_v601, IB_Server_v601, FireBird_Server 
A Setup.exe fájlt kell elindítani. A telepítő programban mindig a „Next” illetve „Install” gombra kell 
kattintani, semmit nem kell megváltoztatni. 
A Windows-ban a „Start – Programok – KronoSoft” menü alá kerülnek a következő bejegyzések:  

- MultiSchool 2 Étkezés-megrendelő program indító 
- Segédlet (doc)    dokumentáció, leírás (Word dokumentum) 
- Segédlet (pdf)    dokumentáció, leírás (Pdf dokumentum) 
- Uninstall MultiSchool 2     program eltávolító 

 
A program indító ikonja (egy hamburger és dobozos tej) a Windows asztalra kerül; ezzel is indítható. 
 
FIGYELEM! 
Ha már van a számítógépen a MultiSchool program 4-5. verziója, akkor a MultiSchool2.pwd fájlban levő 
’F’-et ’T’-re kell cserélni. 
 
Az adatbázis-kezelő installálása: 
A MultiSchool2 program első elindításakor még nincs telepítve a működéséhez szükséges adatbázis-
kezelő program. Mindaddig nem is lehet használni a rendszert, amíg nem installáltuk. A program ezt 
ellenőrzi és ha nem találja, megjelenik az adatbázis-kezelő telepítő ablaka. 
 

1. Kétféle adatbázis-kezelő közül választhatunk: FireBird és InterBase. Az előbbi a korszerűbb, 
gyorsabb. Figyelem! Az InterBase és a FireBird nem lehet egyszerre ugyanazon a 
számítógépen. 

2. A telepítés történhet a MultiSchool2 telepítő CD-ről vagy egyéb mappából. CD esetén válassza 
ki a CD-meghajtó betűjelét. Mappa esetén pedig válassza ki a mappát és benne InterBase 
esetén a „Setup.exe”-t, Firebird esetén a „FireBird….exe”-t (ennek neve változhat a verziótól 
függően). Ha mappából telepítünk, akkor InterBase-nél az „IB_Server_v601” mappában van a 
szerver rész, az „IB_Client_v601” mappában pedig a kliens. Központi gépre telepítésnél az 
előbbit, nem központi gépre telepítésnél pedig az utóbbit kell választani. 

3. A MultiSchool2 program kétféle architektúrában használható: 
a/  egy számítógépen 
b/  több számítógépen hálózatban 

 
A program telepítése egy számítógépre 

 
Amint a kis ábra mutatja, ilyenkor a program, az adatbázis és az adatbázis-
kezelő két része (a szerver és a kliens) is egy számítógépre kerül. A telepítő 
automatikusan beállítja a szokásos adatokat a registry számára. Ezeken csak 
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akkor változtasson, ha tudja, hogy mit kell megadni. Mindkét adatbázis-kezelőnek saját installáló 
programja van. InterBase esetén mindenhol a „Next”, „Yes” illetve „Install” gombot kell 
megnyomni. FireBird esetén pedig mindenhol az „OK”, a „Tovább” gombot – az Összetevők 
kiválasztása ablakban a „Teljes telepítése a Szuper Szervernek” lehetőséget kell választani. 

 
A program telepítése több számítógépre 

 
Ebben az esetben kell lennie egy ún. központi gépnek. Először szintén 
a MultiSchool2 programot kell teleíteni mindegyik számítógépre, majd 
a programokat kell sorban elindítani az adatbázis-kezelő 
installálásához - először a központi gépen, aztán a többi gépen. A 
központi gép legyen lehetőleg a legjobb számítógép. Az ábrán látható, 
hogy ezen lesz az  adatbázis és az adatbázis-kezelő szerver része. A 
többi számítógépen lesz a MultiSchool2 program és az adatbázis-

kezelő kliens része. (Emellett a központi gépen is lehet MultiSchool2 program.) Az egy 
számítógépre való telepítési módhoz képest az a különbség, hogy meg kell adni még a 
következőket: 
- a központi gépre vagy a többi gépre telepítünk-e  
- a központi gép neve 
- az adatbázist tartalmazó mappa megosztási neve (ha van a központi gépen program is, 

akkor célszerű a MultiSchool2 mappát megosztani) 
Mindkét adatbázis-kezelőnek saját installáló programja van. InterBase esetén mindenhol a 
„Next”, „Yes” illetve „Install” gombot kell megnyomni. FireBird esetén pedig mindenhol az „OK”, a 
„Tovább” gombot. Amnnyiben a központi gépre telepítünk, az Összetevők kiválasztása ablakban 
a „Teljes telepítése a Szuper Szervernek” lehetőséget kell választani. Ha nem a központi gépre 
telepítünk, akkor az Összetevők kiválasztása ablakban a „Minimális Kliens telepítés” lehetőséget 
kell választani. 
Ha esetleg a tűzfal letiltja az InterBase/FireBird Server működését (3050-es port), akkor be kell 
állítani az engedélyezést. 

 
Adatbázis-kezelő eltávolítása 
Az Interbase a „Start – Vezérlőpult – Programok hozzáadásá”-val törölhető, de előbb le kell állítani az 
InterBase Servert: a „Start – Programok – InterBase – InterBase Server Manager” programot elindítva a 
STOP gombra kell kattintani. 
A FireBird a „Start – Programok – FireBird – A FireBird eltávolítása”-val törölhető. 
 
A programról: 
Ez egy DEMO verzió, ami azt jelenti, hogy csak 25-ször indítható el. A program élesítéséhez 
regisztrálni kell, amit bármikor lehet a kiírt azonosító megadásával (el kell juttatni telefonon, email-ben 
stb. a KronoSoft Kft-hez) és a visszakapott regisztrációs kód beírásával. Addig a program Próba 
üzemmódban működik, ami azzal jár, hogy a számlára/nyugtára ráírja, hogy „Próba számla/nyugta - 
Elszámolásra nem alkalmas.” 
Belépés: 
A program elindításakor kéri a Belpés ablakban a felhasználót és a jelszót. 

Felhasználó = multi         Jelszó = school 
Munka: 
FIGYELEM! Legelőször a számlanyomtatás nyomtatóját kell beállítani:  

        „Programbeállítások/Számlázás/Nyomtató” 
A tényleges munkát az alapadatok feltöltésével kell kezdeni: intézmények, étkezési típusok, 
támogatások stb. A személyeket kell a végére hagyni. A személyek Excel táblából betölthetők (ld. 
személyek betöltése). Feltétlenül szükséges a Beállítások menüben beállítani a program működését 
befolyásoló paramétereket. 
Eltávolítás: 
A program a „Start – Programok – KronoSoft – Uninstall MultiSchool 2”-vel távolítható el a számító-
gépről. 
 

Reméljük meg lesz elégedve a programmal!      JÓ MUNKÁT KIVÁNUNK! 
 

        
           
 László Attila 

                - KronoSoft Kft. -  


