SĀKUMPROGRAMMA
Sistēmas Tildes Jumis Sākumprogramma nodrošina svarīgākās sistēmas uzturēšanas un konfigurēšanas
iespējas, kas saistītas ar datu un klienta vides failu uzstādīšanu, kopēšanu un atjaunošanu un aizstāj iepriekš
izmantoto Servisa programmu.
Sistēmas Tildes Jumis Sākumprogramma nodrošina svarīgākās sistēmas uzturēšanas un konfigurēšanas
iespējas, kas saistītas ar datu un klienta vides failu uzstādīšanu, kopēšanu un atjaunošanu.
Izmantojot Sākumprogrammu, lietotājs var:
 izveidot pieslēgumus un pieslēgties datu bāzēm;
 izveidot jaunus datu failus vairāku uzņēmumu darba uzskaitei vai finanšu gadu atdalīšanai;
 veidot datu failu rezerves kopijas, kas novērš datu zudumu tehnisku problēmu gadījumos (datortīkla
nestabilitāte, elektrības padeves svārstības, datorvīrusi u.c.);
 skatīt informāciju par jaunākajām izmaiņām programmā un veikt datu atjaunošanu.
Sākumprogramma sastāv no divām cilnēm:
 pieslēgumi;
 rīki.
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Datu bāzu veidošana
Uzsākot darbu ar sistēmu Tildes Jumis, tiek izveidota datu bāze, kurā tiek glabāti visi uzņēmuma dati. Ar
laiku var rasties nepieciešamība veikt vairāku uzņēmumu datu apstrādi vai arī atdalīt finanšu uzskaites
periodus atsevišķos datos (datu bāzēs).
Pastāv iespējas –
o izveidot jaunu datu bāzi bez datiem,
o izveidot esošas datu bāzes kopiju,
o veidot datu bāzi no citas datu bāzes rezerves kopijas .bak falia
o veidot datu bāzi, norādot citas datu bāzes .mdf un .ldf failus

Jaunas datu bāzes (bez datiem) veidošana
1. solis. Lai izveidotu jaunu, tukšu datu bāzi Sākumprogrammā cilnē Rīki jāizvēlas iespēja Jauna datu bāze

2.
3.
4.
5.

solis. Jānorāda datu bāzes nosaukums un tās atrašanās vieta
solis. Jānorāda datu pieslēguma nosaukums
solis. Ja ir vēlme - var nomainīt pieslēguma ikonu.
solis. darbības pabeigšanai jānospiež poga Veidot.
Datu bāzes nosaukums nedrīkst saturēt garumzīmes un atstarpes. Ja nosaukums sastāv no
vairākiem vārdiem, atstarpju vietā jāievieto zemsvītra.



Datu bāzes nosaukums nedrīkst pārsniegt 16 rakstu zīmes.
Datu bāzes atrašanās vieta uz datora tiek piedāvāta automātiski, bet to var norādīt citur.
Pieslēguma nosaukums var saturēt garumzīmes un mīkstinājuma zīmes. Pieslēguma nosaukums,
kas būs garāks par 16 rakstu zīmēm pieslēguma logā nebūs redzams pilnībā.

Ja nepieciešams, var izveidot jaunus datus izmantojot esošas datu bāzi
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Kopija no esošas datu bāzes
1. solis. Lai izveidotu jaunu datu bāzi, kura satur kādas citas datu bāzes datus, Sākumprogrammā cilnē Rīki
jāizvēlas iespēja Kopija no esošas datu bāzes

2. solis. Jānorāda datu bāzes nosaukums un tās atrašanās vieta
3. solis. No nolaižamā saraksta jāizvēlas no kuras datu bāzes jāveido jauna datu bāzi

4. solis. Jānorāda datu pieslēguma nosaukums
5. solis. Ja ir vēlme - var nomainīt pieslēguma ikonu.
6. solis. Darbības pabeigšanai jānospiež poga Veidot.

Papildiespējas
Jaunu datu bāzi var izveidot gan no .bak. (datu bāzes kopijas fails), gan .mdf., gan .mdf. un .ldf. failiem.
1. solis. Lai izveidotu jaunu datu bāzi, kura satur kādas citas datu bāzes datus, Sākumprogrammā cilnē Rīki
jāizvēlas iespēja no .bak. faila vai no .mdf. un .ldf. failiem
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2. solis. Jānorāda datu bāzes nosaukums un tās atrašanās vieta
3. solis. No nolaižamā saraksta jāizvēlas .bak. fails vai .mdf. un .ldf. faili

4. solis. Jānorāda datu pieslēguma nosaukums
5. solis. Ja ir vēlme - var nomainīt pieslēguma ikonu.
6. solis. Darbības pabeigšanai jānospiež poga Veidot.



Izvēloties veidot datu bāzes no .mdf. un ldf. failiem - tie jānorāda abi!
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