
ICAMSoft SmartMedicine v.3                                Διαχείριση Ἡμερολογίου

Ὁδηγίες Ἐγκατάστασης

Ἀπαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Νὰ ἔχετε ἀντιγράψει κάπου ἀλλοῦ τὰ δεδομένα τῆς παλιᾶς ἐφαρμογῆς, δηλ. τὶς βάσεις. 
Τὰ default ὀνόματά τους εἶναι SmMedData.fdb καὶ SmMedDataBack.fdb σὰν ἐξασφάλισή 
σας ἄν κάνετε λάθος χειρισμό.

2. Νὰ ἔχετε ἀπο-ἐγκαταστήσει τὴν (τυχόν) προϋπάρχουσα προϋπάρχουσα ἔκδοση τοῦ Firebird SQL 
Server.
Ἡ ἀποεγκατάσταση γίνεται μέσω τῆς ἐπιλογῆς Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων στὸν Πίνακα 'Eλέγχου

3. Νὰ ἔχετε ἐγκαταστήσει τὴν ἔκδοση 2.1 τοῦ Firebird SQL Server 
• οἱ ὁδηγίες βρίσκονται στὸ 

http://www.icamsoft.gr/G_DownLoad/Firebird_Setup.pdf ἤ στὸ CD σας
• τὸ Setup εἶναι στὸ http://www.icamsoft.gr/G_DownLoad/Firebird-

2.1.3.18185_0_Win32.zip ἤ στὸ CD σας
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Ἐγκατάσταση Demo Ἔκδοσης

Τρέχουμε τὸ Setup. Εἶναι τὸ πρόγραμμα SmMedic3_Setup_Demo.exe 
(http://www.icamsoft.gr/SmMedic3/SmMed3_Dwnl/SmMedic3_Setup_Demo.zip)

Ἐπιλέγξτε τὸ Επόμενο Ἐπιλέγξτε τὸ Επόμενο

Ἐπιλέγξτε τὸ Επόμενο Ἐπιλέγξτε τὸ Επόμενο

Ἄν εἴχατε τὴν προηγούμενη ἔκδοση, τσεκάρετε τὴν 
σχετικὴ ἐπιλογὴ. Ἀλλοιῶς ὄχι.
Ἐπιλέγξτε τὸ Επόμενο

Ἐπιλέγξτε τὸ Ἐγκατάσταση
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Ἀφοῦ ὁλοκληρωθεῖ τὸ 1ο Στάδιο τῆς Ἐγκατάστασης, 
ἐπιλέγξτε τὴν Εἰδικότητα ποὺ θέλετε νὰ δοκιμάσετε
καὶ μετὰ τὸ Ἑπόμενο

Ἐπιλέγξτε τὸ Επόμενο

Ἡ ἐγκατάσταση ὁλοκληρώθηκε.
Πατῆστε τὸ Τέλος γιὰ νὰ κλείσετε τὸ παράθυρο.

Στὴν ἐπιφάνεια ἐργασίας ἔχει δημιουργηθεῖ μιά Συντόμευση γιὰ τὴν ἐκκίνηση τοῦ προγράμματος.

Εἶσθε πλέον ἕτοιμοι νὰ τρέξετε τὴν ἐφαρμογή.

Στὴν φόρμα εἰσόδου, συμπληρῶστε 
Διακριτικό:  Doctor1
Κωδικός: 12345
ποὺ εἶναι οἱ default ρυθμίσεις

Μπορεῖτε νὰ ἐλέγξετε τὸν ἰστότοπό μας στὴν θέση 
http://www.icamsoft.gr/SmMedicine/smart_medicine.htm 
γιὰ τὸ Ἐγχειρίδιο, Βοήθεια σὲ ἐπιμέρους θέματα (white papers) και λοιπές πληροφορίες σχετικά μὲ τὴν 
ἐφαρμογή.

Μπορεῖτε νὰ ἐγκαταστήσετε τὴν Demo Ἔκδοση χωρίς νὰ δημιουργήσετε πρόβλημα στὴν 
λειτουργία τυχόν ἤδη ἐγκατεστημένης ἔκδοσης 2
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Ἐγκατάσταση Κανονικῆς Ἔκδοσης (σε μεμονωμένο ὑπολογιστὴ)

Ἡ προστασία ἀπὸ παράνομη ἀναπαραγωγή τῆς ἐφαρμογῆς γίνεται μὲ τὴν χρήση hasp. Τὰ hasp ποὺ μπορεῖ 
νὰ ἔχετε εἶναι τὰ ἑξῆς:

A  Hasp Παράλληλο 

Ἄσπρου Χρώματος

Β.   Hasp USB 

μαύρου 
χρώματος

Γ.  Hasp USB 

σκούρου μπλέ ἤ μώβ 
χρώματος

Τὸ Γ δὲν χρειάζεται καθόλου ὁδηγούς

Γιὰ τὸ Α & Β,  οἱ ὁδηγοὶ βρίσκονται στὸ CD καὶ ἐπίσης στὸν ἰστότοπό μας
• Γιὰ Windows 32 bit :  http://www.icamsoft.gr/G_DownLoad/R4_Driver_32bit.zip 
• Γιὰ Windows 64 bit :  http://www.icamsoft.gr/G_DownLoad/R4NR4_Drv_64%20bit.zip 

Κατεβᾶστε τὸ ἀνάλογο μὲ τὰ Windows σας ἀρχεῖο, ἀποσυμπιέστε το σὲ ἕναν 
ὁποιοδήποτε φάκελο καὶ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του, τρέξτε τὸ πρόγραμα ἐγκατάστασης 
τοῦ driver InstDrv.exe  ἀκολουθῶντας τὶς default ρυθμίσεις του.
Τὸ Hasp πρέπει νὰ συνδεθεῖ ΜΕΤΑ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐγκατάστασης τοῦ Driver. 

● Ἄν στὸν ὑπολογιστὴ σας ἦταν ἐγκατεστημένη ἤδη καὶ λειτουργοῦσε ἡ προηγούμενη ἔκδοση τῆς 
ἐφαρμογῆς (ἔκδοση 2) ἡ ἐγκατάσταση ἔχει γίνει ἤδη.

● Ἄν δὲν εἶστε σίγουροι, ἐγκαταστεῖστε τοὺς ὁδηγούς. Ἀκόμη καὶ ἡ περιττή ἐγκατάσταση ἤ 
ἐπανεγκατάστασὴ τους, δὲν δημιουργεῖ κάποιο πρόβλημα στὸν ὑπολογιστὴ. 

Τρέχουμε τὸ Setup. Εἶναι τὸ πρόγραμμα SmMedic3_Setup.exe.  
Ὑπάρχει στὸ CD ἤ θὰ τὸ βρεῖτε στὸ internet στὸν ἰστότοπό μας: 
http://www.icamsoft.gr/SmMedic3/SmMed3_Dwnl/SmMedic3_Setup.zip 

Ἐπιλέγξτε τὸ Επόμενο Ἐπιλέγξτε τὸ Επόμενο
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Ἐπιλέγξτε τὸ Επόμενο Ἐπιλέγξτε τὸ Επόμενο

Ἀφοῦ ὁλοκληρωθεῖ τὸ 1ο Στάδιο τῆς Ἐγκατάστασης, 
ἐπιλέγξτε τὴν Εἰδικότητα ποὺ θέλετε νὰ δοκιμάσετε
καὶ μετὰ τὸ Ἑπόμενο

Ἐπιλέγξτε τὸ Επόμενο

Ἐπιλέγξτε τὸ Επόμενο Ἡ ἐγκατάσταση ὁλοκληρώθηκε.
Πατῆστε τὸ Τέλος γιὰ νὰ κλείσετε τὸ παράθυρο.

Στὴν ἐπιφάνεια ἐργασίας ἔχει δημιουργηθεῖ μιά Συντόμευση γιὰ τὴν ἐκκίνηση τοῦ προγράμματος.

Εἶσθε πλέον ἕτοιμοι νὰ τρέξετε τὴν ἐφαρμογή.

Στὴν φόρμα εἰσόδου, συμπληρῶστε 
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Διακριτικό:  Doctor1
Κωδικός: 12345
ποὺ εἶναι οἱ default ρυθμίσεις

Μόλις μπεῖτε στὴν ἐφαρμογή, συμπληρῶστε τὰ στοιχεῖα σας ὥς Χειριστή ἀλλάζοντας κατάλληλα τὰ Στοιχεῖα 
τοῦ «Doctor1» μὲ τὸ Ὄνομα σας καὶ τὸ Διακριτικό & Κωδικό Πρόσβασης ποὺ θέλετε.

Μπορεῖτε νὰ ἐλέγξετε τὸν ἰστότοπό μας στὴν θέση 
http://www.icamsoft.gr/SmMedicine/smart_medicine.htm 
γιὰ τὸ Ἐγχειρίδιο, Βοήθεια σὲ ἐπιμέρους θέματα (white papers) και λοιπές πληροφορίες σχετικά μὲ τὴν 
ἐφαρμογή.

Μπορεῖτε νὰ ἐγκαταστήσετε τὴν  Ἔκδοση  3 χωρίς νὰ δημιουργήσετε πρόβλημα στὴν λειτουργία 
τυχόν ἤδη ἐγκατεστημένης ἔκδοσης 2
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