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A/  Az MS SQL Server-t is tartalmazó telepítés 
     
1. Önkicsomagoló fájlból: 
      Indítsa el a honlapról letöltött vagy a Telepítő CD-n található MultiSchool3Telepito.exe  
      önkicsomagoló fájlt. 
      Például a Sajátgépben vagy az Intézőben keresse meg, majd kattintson rá duplán. 
      Ekkor megtörténik a kicsomagolás. 
   Zip fájlokból: 
      Csomagolja ki a honlapról letöltött zip fájlokat. 
 
2. Windows 7 esetén ezt a lépést ki lehet hagyni. 
    Windows XP esetén: 
    A C:\MultiSchool3 mappában keresse meg és nyissa meg az SQL mappát. 
    Itt három installáló fájlt talál. 
    Indítsa el az Install_1.bat fájlt (dupla kattintással). 
    Ez két programot telepít: 
      1. Windows Installer 4.5 
          A telepítés folyamán nem kell semmit beállítani, csak végig kell menni az utasítások  
          szerint. 
          A végén nem kell újraindítani a számítógépet, pipálja ki a "Ne legyen most újraindítás"  
          jelölőnégyzetet. 
      2. .Net 3.5 SP1 
          Ehhez Internet kapcsolat szükséges. 
          A telepítés folyamán nem kell semmit beállítani, csak végig kell menni az utasítások  
          szerint. 
          Ha a választható opcióknál csak a "Javítás" és "Eltávolítás" jelenik meg, akkor már fel  
          van telepítve, kattintson a <Mégse> gombra. 
    A végén újra kell indítani a számítógépet. 



    Az alábbi képen látható, az Install_1.bat futtatásakor megjelenő ablak. 
 

3. Indítsa el az Install_2.bat fájlt (dupla kattintással). 
    Ez két programot telepít: 
      1. PowerShell 
          Ha a "Start Removal" felirat jelenik meg, akkor már telepítve van, kattintson a  
          <Cancel> gombra. 
          Utána nem kell újraindítani a számítógépet. 
      2. MS SQL Server adatbázis-kezelő 
 
    Az alábbi képen látható, az Install_2.bat futtatásakor megjelenő ablak. 

 
4. Indítsa el a C:\MultiSchool3 mappában levő MultiSchool3.exe fájlt, azaz a programot. 
 
A belépéshez szükséges további információk a Segédletben találhatók 
(MultiSchool3Segedlet.pdf). 
 
 



B/  Az MS SQL Server-t nem tartalmazó telepítés 
 
Ehhez már telepítve kell lennie az MS SQL Server 2008 adatbázis-kezelő programnak az 
adott számítógépen vagy a helyi hálózat egy másik gépén. 
 
1. Önkicsomagoló fájlból: 
      Indítsa el a honlapról letöltött vagy a Telepítő CD-n található MultiSchool3Telepito.exe  
      önkicsomagoló fájlt. 
      Például a Sajátgépben vagy az Intézőben keresse meg, majd kattintson rá duplán. 
      Ekkor megtörténik a kicsomagolás. 
   Zip fájlokból: 
      Csomagolja ki a honlapról letöltött zip fájlokat. 
 
2. Csatolja (attach) a C:\MultiSchool3\Adat mappában található MultiSchool3.mdf (és ldf)  
    adatbázist a Szerverhez. 
 
3. Indítsa el az C:\MultiSchool3 mappában levő Install.bat fájlt (dupla kattintással). 
 
4. Ha nem idnult el, akkor indítsa el a C:\MultiSchool3 mappában levő MultiSchool3.exe   
    fájlt, azaz a programot. 
 
A belépéshez szükséges további információk a Segédletben találhatók 
(MultiSchool3Segedlet.pdf). 
A Belépés ablakban az SQL Server panelen a megfelelő (létező) adatokat (szerver, 
adatbázisnév, user, password) adja meg. 


