
Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server
ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον ὑπολογιστὴ 

ἀλλὰ μόνο στὸν ὑπολογιστὴ server   

Ἡ ἐγκατάστασις τοῦ ICAMSoft Law Application Server (στὸ ἑξῆς LAS) γίνεται στὸν ὑπολογιστὴ ποὺ ἔχουμε 
ἀποφασίσει ὅτι θὰ ἐκτελεῖ χρέη Server, δηλ. ἐκεῖ ὅπου θὰ φυλάσσονται τὰ δεδομένα μας καὶ τὰ κοινόχρηστα ἀρχεῖα ποὺ 
θὰ συσχετίζονται μὲ τὴν ἐφαρμογὴ. Στὸν  ὑπολογιστὴ αὐτὸ πρέπει νὰ ἔχει ἤδη ἐγκατασταθεῖ προηγουμένως ὁ Firebird 
SQL Server.

Ἡ ἐγκατάστασις & λειτουργία τοῦ LAS εἶναι προϋπόθεση γιὰ τὴν λειτουργία ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν. Ὁ LAS 
μπορεῖ νὰ λειτουργήσει εἴτε σὰν ἁπλὴ ἐφαρμογὴ (ποὺ τὴν τρέχετε ἐσεῖς μὲ διπλό κλικ στὸ εἰκονίδιο της) εἴτε σὰν 
System Service ποὺ ξεκινᾶ αὐτόματα μὲ τὴν ἐκκίνηση τοῦ ὑπολογιστὴ στὸν ὁποῖο εἶναι ἐγκατεστημένη.

Ἡ διαδικασία ποὺ ἀκολουθεῖ ἀφορᾶ τὴν ἐγκατάσταση /χρήση ὥς ἁπλὴ ἐφαρμογὴ.

Στὸ τέλος τοῦ παρόντος ἀρχείου ὑπάρχουν ὁδηγίες:

• πώς ὁ ἤδη ἐγκατεστημένος ὥς ἐφαρμογὴ LAS μπορεῖ νὰ τροποποιηθεῖ ὥστε νὰ τρέχει σὰν System Service. 
(  παραρτήματα 1 & 3)  

• τὶ πρέπει νὰ κάνετε ἄν θέλετε ἡ ἐφαρμογή νὰ ἐκτελεῖται δικτυακά (δὲν εἶναι δηλαδή ἐγκατάσταση γιὰ ἕναν μόνο 
χρήστη σὲ ἕναν ὑπολογιστὴ)  (παράρτημα 2)

• Πρόσθετες Ρυθμίσεις γιὰ νά τρέξετε τὴν ἐφαρμογὴ σὰν DEMO (παράρτημα 4)
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Διαδικασία

Α
Ἐκτελοῦμε τὸ πρόγραμμα Setup ICAMLaw3ApplServer_Setup.exe (στὸν φάκελλο Law3_BinFiles) ἤ 
ἐναλλακτικὰ κάνουμε τὴν ἀντίστοιχη ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸ CD Ἐγκαταστάσεως στὴν σελίδα Ἀρχικὴ 
Ἐγκατάστασις.

1. Ἐπιλέγξτε τὸ Ἑπόμενο 2. Πρέπει νὰ ὁρίστε τὴν θέση ὅπου θὰ 
ἐγκατασταθεῖσ τὸν Server ο LAS.
Ἐπιλέγξτε τὸ Ἑπόμενο

3. Ἐπιλέγξτε τὸ Ἑπόμενο 4. Ἐπιλέγξτε τὸ Ἑπόμενο 

    5.   Ἐπιλέγξτε τὸ Ἑπόμενο    6.  Ἐπιλέγξτε τὸ Τέλος
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Μὲ τὸ τέλος τῆς Ἐγκαταστάσεως ἔχουν δημιουργηθεῖ 2 φάκελοι στὸν Η/Υ. 
Ἄν δὲν ἔχετε ἀλλάξει τὴν προτεινόμενη θέση ὑπάρχει 
ὁ φάκελος C:\LAW3 μὲ τὸ πρόγραμμα & τὰ βοηθητικὰ του ἀρχεῖα καὶ 
ὁ φάκελος C:\LAW3_SQLDATA ὅπου βρίσκεται ἡ (κενή ἀκόμη) βάση τῆς ἐφαρμογῆς Law3_Data.fdb.

Ἐπίσης, στὸ κάτω ἀριστερό μέρος τῆς Ὀθόνης, στὴν ἐπιφάνεια ἐργασίας καὶ στὸ μενού Ἔναρξη τῶν 
Windows ἐμφανίζεται τὸ εἰκονίδιο τοῦ LAS.

Στὸ μενού Ἔναρξη

Στὴν Ἐπιφάνεια Ἐργασίας

Στὸ κάτω ἀριστερό μέρος 
τῆς Ὀθόνης

Β.
Τρέχουμε τὴν Ἐφαρμογὴ μὲ διπλό κλικ στὸ Εικονίδιο στὴν Ἐπιφάνεια Ἐργασίας ἤ ἐπιλέγοντας τὴν ἐφαρμογὴ 
στὸ μενού Ἔναρξη.

Θὰ ἐμφανισθεῖ τὸ ἴδιο εἰκονίδιο στὸ κάτω δεξιὰ μέρος τῆς ὀθόνης πλάϊ στὴν ὥρα τοῦ συστήματος, ἔνδειξη 
ὅτι ὁ LAS ἐκτελεῖται. Κάντε δεξί κλικ πάνω στὸ εἰκονίδιο αὐτὸ & ἐπιλέγξτε τὸ Ἰδιότητες (ἤ ἐναλλακτικά 
κάντε διπλὸ κλικ).
Θὰ ἐμφανισθεῖ ἡ βασικὴ ὀθόνη τοῦ LAS:
Ἐπιλέγξτε τὸ Ἐκκίνηση Ἐξυπηρετητή.

(Μὴν πατήσετε τὸ 
Ὁρισμὸς / Ἐπιλογὴ Βάσης: 
Θὰ κάνετε τὴν διαδικασία περσσότερο σύνθετη 
χωρίς λόγο μιᾶς καὶ θὰ ἀπαιτηθεῖ στὴν 
συνέχεια νὰ κάνετε πρόσθετες ρυθμίσεις ποὺ 
περιγράφονται στὸ ἐγχειρίδιο τοῦ Application 
Server)

 

Πρέπει ἡ βασικὴ ὀθόνη νὰ ἀλλάξει σὲ 
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Ἄν - καὶ μόνο ἄν - ἐγκαθιστᾶτε DEMO ἔκδοση ἀλλᾶξτε τὴν Ἀναγνώριση Κατόχου σὲ 
Demo με # Ἐγγραφῶν.
Ἐπίσης, πρὶν συνεχίσετε, δέστε καὶ τὸ παράρτημα 4 στὸ τέλος σχετικά μὲ τὴν 
ἐγκατάσταση Demo

file:///C:/LAW
file:///C:/Law3_SQLData
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Ἐπιλέγουμε τὴν Σελίδα Ἱστορικὸ γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσουμε ὅτι δὲν ἔχει ἐμφανισθεῖ κάποιο σφάλμα. Πρέπει νὰ 
φαίνεται κάπως ἔτσι:

Ἐφόσον ὄντως ἡ Σελίδα Ἱστορικοῦ δὲν ἐμφανίζει κάποιο σφᾶλμα, γυρίζουμε στὴν Σελίδα Ρυθμίσεις καὶ 
πατᾶμε τὸ Button Στάση Ἐξυπηρετητὴ. Τὸ παράθυρο ἐμφανίζεται ὅπως στὴν ἀρχὴ. Κάνουμε τὶς ἐξῆς 
ἀλλαγὲς:

α) Τσεκάρουμε τὸ Αὐτόματη Ἐκκίνηση ὥστε νὰ μὴν χρειάζεται νὰ πατᾶμε κάθε φορὰ ποὺ τρέχει ὁ LAS τὸ 
«Ἐκκίνηση Ἐξυπητρετητή»

β) Ξετσεκάρουμε τὸ Τήρηση Ἱστορικοῦ μιᾶς καὶ ἀφενὸς ἐπιβαρύνει ἔστω λίγο τὴν ταχύτητα ἐνῶ ἀφετέρου 
ὑπὸ κανονικὲς συνθῆκες δὲν μᾶς χρειάζονται οἱ ὑπηρεσίες του

Τέλος, πατᾶμε τὸ Χ στὸ πάνω δεξιὰ μέρος τοῦ παραθύρου ὥστε νὰ τὸ κλείσουμε (ὁ LAS συνεχίζει νὰ τρέχει, 
καὶ αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὴν ὕπαρξη τοῦ εἰκονιδίου του κάτω δεξιὰ στὴξν ὀθόνη).

Ἐδῶ ὁλοκληρώσαμε τὴν διαδικασία ἐγκατάστασης τοῦ Law Application Server (ὥς ἐφαρμογὴ) καὶ μποροῦμε 
νὰ συνεχίσουμε μὲ τὴν ἐγκατάσταση τῆς κυρίως ἐφαρμογῆς.

Ἄν θέλετε νὰ ἀλλάξετε τὴν ἐγκατάσταση τοῦ 
LAS ὥστε νὰ τρέχει σὰν System Service 
διαβᾶστε τὸ σχετικό Παράρτημα 1. Δὲν 
προτείνεται πάντως ἡ παραπάνω ἐπιλογή γιὰ 
ἐγκαταστάσεις ἑνὸς χρήστη.

Ἄν πρόκειται ἡ ἐφαρμογὴ νὰ λειτουργήσει 
δικτυακὰ πρέπει νὰ κάνετε κοινόχρηστο 
τὸν φάκελο C:\Law3 (ἤ ἄν ἔχετε ἀλλάξει 
τὴν προτεινόμενη θέση ἐγκατάστασης, τὸν 
ἀντίστοιχο φάκελο). Ὁδηγίες ὑπάρχουν στὸ 
Παράρτημα 2
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Παράρτημα 1: 

Ἀλλαγὴ τῆς Ἐγκατάστασης τοῦ LAS σὲ System Service

Μέχρι τώρα ο Law Application Server (LAS) τρέχει σαν εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που 
ξεκινά ο υπολογιστής όπου εκτελείται ο εξυπηρετητής πρέπει να τον τρέχετε ώστε να μπορούν στη συνέχεια 
να τρέξουν τα τερματικά. 

Εφόσον ο εξυπηρετητής τρέχει σε Windows2000, ΧP pro ή 2003, Windows2000 Server ή Windows2003/8 
Server μπορεί να εγκατασταθεί έτσι ώστε να τρέχει σαν ΝΤ Service αυτόματα χωρίς καμία παρέμβαση απο τη 
πλευρά του χρήστη. Ακόμη και σε περίπτωση σφάλματος, αυτόματα θα ξεκινάει εκ νέου. 

Εγκατάσταση
Τρέξτε μὲ διπλό κλικ τὴν Συντόμευση 
Install Service ICAMLawApplSrv3

ποὺ βρίσκεται στὸν ὑποφάκελο C:\Law3\AsSystemService 

φροντίζοντας ώστε να ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙ ΗΔΗ ο LAS ούτε ως 
πρόγραμμα.
Αν όλα πάνε καλά ένα μήνυμα θα σας ενημερώσει ότι ἡ εγκατάσταση του νέου Service ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία. 

Ἐκκίνηση
• εἴτε κάντε ἐπανεκκίνηση τοῦ ὑπολογιστὴ 
• Τρέξτε μὲ διπλό κλικ τὸ  Start Service ICAMLawApplSrv3.bat

ποὺ βρίσκεται στὸν ὑποφάκελο C:\Law3\AsSystemService φροντίζοντας ώστε 
να ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙ ΗΔΗ ο LAS ούτε ως πρόγραμμα. Θὰ ἐμφανισθεῖ κάτω δεξιὰ 
(πλάϊ στὴν ὥρα) τὸ εἰκονίδιο τοῦ LAS.
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Παράρτημα 2:

Ἐφόσον πρόκειται ἡ ἐφαρμογὴ νὰ χρησιμοποιηθεῖ δικτυακά κάντε τὸν φάκελο C:\LAW3 (καὶ 
μόνο αὐτὸν) κοινόχρηστο μὲ πλήρη δικαιώματα γιὰ ὅλους τοὺς χρῆστες της.

Βῆμα 1: 

Ἐπιλέγξτε τὸν φάκελο Law3 καὶ κάντε 
δεξί κλικ πάνω του μὲ τὸ ποντίκι. Θὰ 
ἐμφανισθεῖ τὸ παρακάτω μενού. 
Ἐπιλέγξτε τὸ Κοινή Χρήση & Ἀσφάλεια

Βῆμα 2:

Τσεκάρετε τὶς ἐπιλογὲς σύμφωνα μὲ 
τὴν παραπάνω ὀθόνη & ἐπιλέγξτε τὸ 
ΟΚ

Βῆμα 3:

Ὁ φάκελος πλέον ἐμφανίζεται μὲ μία 
εἰκόνα χεριοῦ στὸμ κάτω μέρος του, 
ἔνδειξη ὅτι εἶναι κοινόχρηστος, δηλ. 
διαθέσιμος σὲ ὅλους τοὺς ὑπολογιστὲς 
τοῦ δικτύου.   
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Παράρτημα 3:

Ἐγκατάσταση τοῦ LAS ὥς System Service 
ἄν ἔχετε σβήσει τὶς ἕτοιμες συντομεύσεις ποὺ δημιουργοῦνται κατὰ τὴν ἐγκατάσταση

1. Φτιάξτε μία συντόμευση στο ICAMLawApplSrv3.exe (Ἐιπλέγξτε τὸ 
εἰκονίδιο τῆς Έφαρμογῆς στὸν φάκελο C:\Law3, μὲ δεξί κλικ ἐμφανεῖστε τὸ 
μενοὺ ποὺ βλέπετε δεξιὰ καὶ ἐπιλέγξτε τὸ Δημιουργία Συντόμευσης.

2. Βρέστε τὸ εἰκονίδιο τῆς συντόμευσης (ἔχει δημιουργηθεῖ στὸν ἴδιο φάκελο, ἐπιλέγξτε τὸ εἰκονίδιο καὶ 
κάντε δεξί κλικ. Ἐμφανίζεται ἕνα μενού ἵδιο μὲ αὐτὸ τῆς παραγράφου 1. Ἐπιλέγξτε τώρα τὸ 
Ἰδιότητες.

3. Ἐμφανίζεται τὸ παρακάτω παράθυρο

4. Στο προορισμός προσθέστε στο τέλος το 
 –install έτσι ώστε να γίνει (στο παράδειγμα μας)

Επιλέγξτε το ΟΚ. 

Τέλος, κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση φροντίζοντας ώστε να ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙ ΗΔΗ ο LAS ούτε ως 
πρόγραμμα.

Αν όλα πάνε καλά ένα μήνυμα θα σας ενημερώσει ότι εγκατάσταση του νέου Service ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία. 

Γιὰ νὰ ξεκινήσετε τὸ Service 

• εἴτε κάντε ἐπανεκκίνηση τοῦ ὑπολογιστὴ 

• εἴτε πηγαίνετε στὸ  Πίνακας Ελέγχου / Εργαλεία Διαχείρισης / Υπηρεσίες 

Πρέπει να εμφανισθεί το παρακάτω παράθυρο Υπηρεσιών
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θα διακρίνετε το ICAMLawApplSrv3. Ἐπιλέγξτε το καὶ μετὰ κάντε κλικ στὸ εἰκονίδιο μὲ τὸ σχῆμα 
τριγώνου ἔτσι ὥστε ξεκινήσει καὶ ἡ παραπάνω ὀθόνη νὰ ἀλλάξει στὴν παρακάτω εἰκόνα.
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Παράρτημα 4:                         Ἐγκατάσταση Demo Ἔκδοσης

• Ἐφόσον πρόκειται νὰ ἐγκαταστήσετε Demo, πρέπει στὴν Σελίδα Ρυθμίσεις τοῦ 
ICAMLaw3ApplServer, στὴν ἐπιλογή Ἡ Ἀναγνώριση κατόχου βασίζεται σὲ: νὰ ἐπιλέξετε τὸ 
Demo μὲ # Ἐγγραφῶν. (Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ πρόγραμμα θα ἐπιτρέπει τὴν καταχώρηση 
περιορισμένου ἀριθμοῦ ἐγγραφῶν).

• Στὴν περίπτωση λειτουργίας σὰν Demo, ἔχετε δυνατότητα νὰ λειτουργήσετε τὸν Application Server 
ἔτσι ὥστε νὰ ὑποστηρίζει εἴτε τὸ SLO εἴτε τὸν AIAKO. Γιὰ νὰ τὸ ἐπιλέξετε, πηγαίνετε στὴν σελίδα 
Ἄδειες Χρήσης (ἐνῶ ὁ Appl.Server εἶναι σὲ Στάση. Ἄν δὲν εἶναι, πηγαίνετε στὴν Σελίδα Ρυθμίσεις 
καὶ πατῆστε τὸ Στάση Ἐξυπηρετητή). 

Πρέπει νὰ δεῖτε τὴν παρακάτω Ὀθόνη:

Γιὰ νὰ δοκιμάσετε π.χ. τὸν AIAKO, στὸ ἐπιλεγμένη προσωπικότητα ἐπιλέγξτε τὸ AIAKOS καὶ πατῆστε 
τὸ Καταχώρηση. 
Μετὰ πηγαίνετε στὴν Σελίδα Ρυθμίσεις καὶ πατῆστε τὸ Ἐκκίνηση Ἐξυπηρετητή. 
Πρέπει νὰ ἐμφανισθεῖ ἡ παρακάτω ὀθόνη:

Τρέχοντας τὴν ἐφαρμογὴ (μὲ βάση τὴν ἐπιλογή μας νωρίτερα, τὸ Aiakos) στο Σχετικά (Μενού Λοιπά, 
Επιλογή Σχετικά) θὰ δοῦμε καὶ ἐκεῖ τὴν ἔνδειξη ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τρέχει σὲ Demo Mode:
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ξυπηρετητής Ἐ
σ  Στάσηὲ

Demo By Recs
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Τέλος Κειμένου
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