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.

Cilnē Pieslēgumi var izveidot jaunus pieslēgumus datu bāzēm un pieslēgties esošajām.
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Cilne Pieslēgumi
Pieslēgties nepieciešamajai datu bāzei var cilnē Pieslēgumi

Lai pieslēgtos datu bāze, jānoklikšķina uz ikonas, zemāk esošajā logā jānorāda lietotājvārds un parole un
jānospiež poga Pieslēgties vai jānospiež poga Enter

Ikonas nomaiņa
Ērtākam darbam, iespējams nomainīt ikonu un pieslēguma nosaukumu — nospiežot pogu Rādīt serveri un
datu bāzi un pēc tam poga Labot, tiks atvērti papildus lauki, kuros iespējams nomainīt un saglabāt informāciju,
piemēram izlabot pieslēguma informāciju laukā Piesl.nosaukums (nosaukums būs redzams logā Mans
pieslēgums)
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Nospiežot pogu Mainīt, tiks piedāvāts no saraksta izvēlēties tīkamu ikonu un to piešķirt datu bāzei
(jānoklikšķina uz ikonas un jānospiež poga Izvēlēties vai divreiz jānoklikšķina uz ikonas – izvēlētā ikona tiks
nomainīta)

Pieslēguma nosaukuma nomaiņa
Laukā Piesl.nosaukums var nomainīt pieslēguma nosaukumu, lai būtu ērtāk atrast nepieciešamo datu
bāzi., Pieslēguma nosaukumā (atšķirībā no datu bāzes nosaukuma) var izmantot garumzīmes un mīkstinājuma
zīmes.

Lai izmaiņas saglabātu, jānospiež poga Saglabāt un izmainītā informācija tiks uzrādīta logā logā Mani
pieslēgumi

Šādi var nomainīt gan pieslēgumu nosaukumus, gan ikonas, kas būs redzamas logā Mani pieslēgumi

Jāņem vērā, ka pieslēguma nosaukums, kas būs garāks par 16 rakstu zīmēm pieslēguma logā nebūs
redzams pilnībā!

Tildes Jumis

Lappuse 3

Jauna pieslēguma izveidošana
Ja pieslēgums nav izveidojies automātiski, to var izveidot nospiežot pogu Izveidot jaunu
Pieslēguma logā jānorāda lietotājvārds, parole un datu bāzes nosaukums, ko var ierakstīt manuāli vai
izvēlēties no nolaižamā saraksta

Atvērtajā logā jāizvēlas datu bāze, kur izveidot pieslēgumu

Noklikšķinot uz datu bāzes nosaukuma, tas tiks ierakstīts pieslēguma logā. Ikonas un pieslēguma
nosaukuma nomaiņa notiek tieši tāpat kā aprakstīts iepriekš

Pieslēgumu prioretizēšana
Datu bāzes pieslēguma logā var mainīt vietām, sakārtojot tās pēc prioritātēm, piemēram, pirmās - biežāk
lietotās. Lai samainītu datu bāzu pieslēgumus vietām, jāuziet uz izvēlētās datu bāzes, jānospiež peles kreisais
taustiņš un jāpārvieto pieslēgums nepieciešamajā vietā
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Cilne Rīki
Cilne Rīki var izveidot jaunas datu bāzes un pieslēgties esošajām:
 izveidot datu rezerves kopijas un atjaunot datus no kopijām;
 dzēst noteikta ieraksta datus datu bāzēs, kļūdu gadījumā optimizēt datu bāzes struktūru un/vai pārbaudīt
un labot noliktavas dokumentu apriti;
 aktivizēt sistēmu;
 ieslēgt/izslēgt ugunsmūri.



Piekļuve cilnei Rīki iespējama tikai ar administratora tiesībām.

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.
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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

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.
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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

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!

Kopijas veidošana un atjaunošana no kopijas
Katras dienas sākumā, atverot datu bāzi, sistēma veido automātisko datu bāzes kopiju.
Lai izvairītos no datu zudumiem dažādu iemeslu dēļ (datora bojājums, elektrības zudumi, netīša datu
izdzēšana u.tml.) nepieciešams regulāri veidot kopijas datu bāzēm.

Rezerves kopiju veidošana
1. solis. Sākumprogrammā jāizvēlas sadaļa Rezerves kopiju veidošana
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2. solis. No nolaižamā saraksta jāizvēlas kurai datu bāzei jāveido rezerves kopija.
3. solis. Sistēma piedāvā datu bāzes kopijas saglabāšanas vietni, kā arī norāda rezerves datu bāzes faila
nosaukumu.
4. solis. Jānorāda saglabājamo kopiju skaits (ietecamais skaits - ne mazāk kā 5)
5. solis. Darbības pabeigšanai jānospiež poga Veidot.

Datu atjaunošana no kopijas
Datus var atjaunot divējādi:
 no rezerves kopijas faila;
 no rezerves kopijas.

1. solis. Sākumprogrammā jāizvēlas sadaļa Datu atjaunošana no kopijas

2. solis. Jāievada lietotājvārds un parole.
3. solis. No nolaižamā saraksta jāizvēlas kuru datu bāzi atjaunot.
4. solis. Jāizvēlas kādā veidā tiks atjaunoti dati - no saraksta vai rezerves kopijas faila. Izvēloties atjaunot no
saraksta - jānoklikšķina uz izvēlētā rezrves kopijas faila, bet atjaunojot no saraksts - jāizvēlas no nolaižamā
saraksta datu bāzes fails.
5. solis. Darbības pabeigšanai jānospiež poga Atjaunot.
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Autokopijas
Autokopijas nozīmē automatizētu datu rezerves kopiju veidošanu atbilstoši iestatījumiem.
Datu rezerves kopijas ieteicams veidot ne retāk kā reizi nedēļā, jo tās novērš datu zudumu elektrības
padeves traucējumu vai datora tehnisku bojājumu dēļ.
Sākumprogramma piedāvā vienlaikus izveidot datu rezerves kopijas vairākām datu bāzēm.
Sarakstā tiek parādītas datu bāzes, kas atrodas datu serverī. Jāatzīmē, kurām no tām jāveido datu rezerves
kopijas, kā arī rezerves kopiju atrašanās vietu diskā (direktorijā).
Norādītās kopijas turpmāk var izveidot, Autokopiju logā izvēloties Veidot

Jauninājumi
Datu vai funkcionālo failu jaunināšanu iespējams veikt no sākumlapas cilnes Rīki sadaļā Jauninājums.
Tām datu bāzēm, ko nav nepieciešams atjaunināt, jāizņem pazīme

.

Datu bāzēm, ko paredzēts atjaunināt, pazīme jāatstāj

Datu failu jaunināšana iespējama tikai uz tā datora, kur instalēts datu serveris.

Tildes Jumis

Lappuse 9

Atjaunotās datu bāzes būs pieejamas sadaļā Datu bāzu saraksts



Ņemiet vērā – jaunākajā versijā parole ir reģistrjūtīga – tiek atpazīti lielie un mazie burti!
Ja nevarat pieslēgties, lūdzam, zvanīt tehniskajam atbalstam – tālrunis 67605757.

Informācija par jaunākajām izmaiņām
Pārbaudīt. vai nav nepieciešama datu atjaunošana uz jaunāku versiju, iespējams cilnē cilnē Pieslēgumi Par programmu
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