
ICAMLaw Application Server  
Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

Εἰσαγωγή

Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν 

δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. 

Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: 

α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ χρησιμοποιοῦν καθημερινά οἱ χειριστές (SLO ἤ AIAKOS) καὶ 

β)    τὸν SLQ Server (Firebird) ὅπου τηροῦνται τὰ δεδομένα.

Σὲ κάθε ἀναζήτηση, εἰσαγωγὴ, διαγραφή ἐγγραφῶν τὸ SLO / Aiakos διαβιβάζει τὸ αἴτημα του στὸν 

IAS, ἐκεῖνος προβαίνει στὴν ἱκανοποίηση του καὶ ἐπιστρέφει στὴν ἐφαρμογή τὸ ἀποτέλεσμα.

Συνήθως ὁ IAS ἐγκαθίσταται σὰν Windows System Service στὸν ὑπολογιστὴ ποὺ ἐκτελεῖ ρόλο 

Server ὥστε νὰ ξεκινᾶ αὐτόματα κάθε φορά ποὺ αὐτὸς ξεκινᾶ. Ἔτσι, ὅταν ὁποισδήποτε δοκιμάσει νά τρέξει 

π.χ. τὸ SLO ὁ IAS εἶναι ἤδη ἕτοιμος καί διαθέσιμος νὰ δεχθεῖ τὴν συνδεση κατ' ἀρχὰς καὶ νὰ ἐξυπηρετήσει 

στὴν συνέχεια ὅλα τὰ αἰτήματα τῆς ἐφαρμογῆς.

(Σημεῖο 1)

Παρατήρηση: 

Ὅταν ὁ IAS τρέχει στὸν server ἐμφανίζει στὸ κάτω δεξιά μέρος τῆς ὀθόνης (στὴν δεξιὰ πλευρά τῆς Γραμμῆς 

Ἐργασιῶν) τὸ ἐικονίδιο του, ἕνα L σὲ μπλέ φόντο:  

Λόγω τοῦ Σημείου 1 ποὺ προαναφέραμε παραπάνω (δηλ. ὅτι ἐκτελεῖται αὐτόματα καὶ συνέχεια στὸν server) , 

στὴν περίπτωση ποὺ θέλουμε νὰ ἀναβαθμίσουμε τὸν IAS μὲ νεώτερη ἔκδοση, δὲν μποροῦμε νὰ 

ἀντικαταστήσουμε τὸ προϋπάρχον ἐκτελέσιμο ἀρχεῖο του μὲ τὸ νεώτερο: Ἄν τὸ δοκιμάσουμε τὰ Windows θὰ 

ἐμφανίσουν ἕνα μήνυμα τοῦ τύπου:

Ἔτσι, ἀπαιτεῖται ἡ διαδικασία ἀπενεργοποίησης τοῦ ICAMLawApplServer:
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Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ IAS τρέχει πάντα ὅσο ὁ server εἶναι ἀνοικτὸς, ἀκόμη καὶ ἄν 

κανένας χρήστης δὲν χρησιμοποιεῖ καμμία τελικὴ ἐφαρμογὴ (SLO, AIAKOS κλπ).
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1. Ἀπενεργοποίηση  ICAMLaw Applιcation Server (IAS)

1. Ἐμφανίζουμε τὸν Πίνακα Ἐλέγχου (Control panel) τῶν Windows ( ἀπὸ τὸ 
Ἔναρξη (Start) κάτω ἀριστερά) στὴν Ὀθόνη.

2. Βρίσκουμε τὸ Ἐργαλεῖα Διαχείρισης (Administration Tools) καί κάνουμε διπλό 
κλικ

3. Ἐμφανίζεται τὸ ὁμώνυμο παράθυρο:

4. Κάνουμε διπλό κλικ στὸ Ὑπηρεσίες (Services)
5. Ἐμφανίζεται τὸ παράθυρο 

Ὑπηρεσίες (Services). Κάνουμε 
κλικ στὴν στήλη Όνομα (στόν 
τίτλο) ὥστε τὰ περιεχόμενα τοῦ 
καταλόγου νὰ ἐμφανίζονται 
ταξινομημένα ἀλφαβητικά
καί νὰ εἶναι εὐκολοτερη ἡ 
ἀναζήτηση...
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6. Ἐντοπίζουμε τὸ ICAMLawApplSrv3 και το 
ἐπιλέγουμε μὲ ἕνα κλικ 
(Προσέξτε τo Ἐκκίνηση που φαίνεται δεξιά, 
σημαίνει ότι τρέχει, ἔχει ξεκινήσει)

7. Ἔχοντας ἐπιλεγμένο τὸ  ICAMLawApplSrv3 κάνουμε κλικ στο τετράγωνο μαῦρο 
εἰκονίδιο στὸ πάνω μέρος τοῦ παραθύρου:
Ὁ IAS σταματᾶ (στα δεξιά 
τοῦ ICAMLawApplSrv3 
ἡ ἔνδειξη Ἐκκίνηση φεύγει).

Ἐπίσης, ἄν προσέξετε στὸ κάτω δεξιά 
μέρος τῆς ὀθόνης ἔχει ἐξαφανισθεῖ καὶ τὸ 
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Τώρα πλέον ο ICAMlaw Application Server ἔχει ἀποενεργοποιηθεῖ.

Ἔτσι, μπορεῖτε πλέον, νὰ ἀντικαταστήσετε τὸ προϋπάρχον ἐκτελέσιμο ἀρχεῖο του 

ICAMLawApplSrv3.exe μὲ τὸ νεώτερο τῆς ἀναβάθμισης.
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2. Ἀντικατάσταση τοῦ ICAMLaw Application Server (IAS) μὲ νεώτερη ἔκδοση

Ἐφόσον με βάση ὅσα ἀναφέρθηκαν παραπάνω ἔχετε ἀποενεργοποιήσει τὸν IAS, μπορεῖτε νὰ 

ἀντικαταστήσετε τὸ ἐκτελέσιμο ἀρχεῖο του μὲ αὐτὸ τῆς νεώτερης ἔκδοσης ἀντιγράφοντας τὸ νεώτερο στὸν 

φάκελο ποὺ ὑπάρχει τὸ παλιό.

Τό ὄνομα τοῦ ἐκτελέσιμου εἶναι ICAMLawApplSrv3.exe * καὶ κανονικὰ βρίσκεται στὸν κατάλογο τῆς 

ἐφαρμογῆς, δηλ. στὸν φάκελλο SLO ἄν ἔχετε τὸ Smart Law Office ἤ στὸν φάκελλο Aiakos ἄν ἔχετε τὸν 

AIAKO.

Κατά τήν ἀντικατάσταση τοῦ παλιοῦ ἀπὸ τὸ καινούργιο θὰ σᾶς ζητηθεῖ ἀπὸ τὰ Windows ἐπιβεβαίωση:

Ἀπαντῆστε θετικά ἐπιλέγοντας τὸ Ναί

Ἀφοῦ ἀντιγράψετε τὴν νεώτερη ἔκδοση, μένει νὰ ἐνεργοποιήσετε ἐκ νέου τόν IAS.

* Ἄν στὸ σύστημα σας δέν 
βλέπετε τὶς καταλήξεις τῶν 
ἀρχείων θὰ πρέπει σὲ 
ὁποιαδήποτε παράθυρο τῶν 
Windows στὸ μενού 
Εργαλεία & ἐπιλογή 
Ἐπιλογές φακέλλων... 
στὴν σελίδα Προβολή τοῦ 
παραθύρου ποὺ ἐμφανίζεται 
νά  ξετσεκάρετε τὴν ἐπιλογή 
«Ἀπόκρυψη ἐπεκτάσεων 
γιὰ γνωστοὺς τύπους 
ἀρχείων»
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3. Ἐνεργοποίηση  ICAMLaw Applιcation Server (IAS)

Σὲ ἀναλογία μέ ὅσα κάναμε στὸ Κεφάλαιο 1 (Ἀπενεργοποίηση)

.......

.......

6. 'Eντοπίζουμε τὸ ICAMLawApplSrv3 και το ἐπιλέγουμε 

μὲ ἕνα κλικ.Πρέπει νά φαίνεται κάπως ἔτσι στὸ 

παράθυρο Ὑπηρεσίες (Services) 

7. Ἔχοντας ἐπιλεγμένο τὸ  ICAMLawApplSrv3 κάνουμε κλικ στο τετράγωνο τριγωνάκι στὸ πάνω 

μέρος τοῦ παραθύρου:

Ὁ IAS ξεκινᾶ (στὰ δεξιά 

τοῦ ICAMLawApplSrv3 

ἐμφανίζεται ἡ ἔνδειξη Ἐκκίνηση).

Ἐπίσης, ἄν προσέξετε στὸ κάτω δεξιά μέρος τῆς ὀθόνης ἐμφανίζεται καί πάλι τὸ 
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Τώρα πλέον ὁ ICAMLaw Application Server ἔχει ἐκ νέου ἐνεργοποιηθεῖ μὲ τὴν 

διαφορά ὅτι πλέον τρέχετε τὴν νεώτερη ἔκδοση του.


