Εγκατάσταση νέας έκδοσης εφαρμογής



Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της εγκατάστασης της νέας έκδοσης πρέπει όλοι οι χρήστες να βγουν από την
εφαρμογή.
Από τον πίνακα ελέγχου επιλέγετε Προγράμματα.



Αφού επιλέξετε το μενού Προγράμματα, θα εμφανισθεί το μενού Προγράμματα και Δυνατότητες



Θα ανοίξετε το συγκεκριμένο μενού και θα εμφανισθεί η λίστα με τα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα
στον υπολογιστή.
Στη συνέχεια θα εντοπίσετε την εφαρμογή ErasmusPlus! και με δεξί κλικ θα κάνετε κατάργηση εγκατάστασης της
εφαρμογής.

Παρότι κάνετε κατάργηση εγκατάστασης της εφαρμογής, τα δεδομένα δεν χάνονται. Βρίσκονται στον
υπολογιστή σας: C, ErasmusPlus! Database. Αν η εγκατάσταση της εφαρμογής είναι δικτυακή, τα δεδομένα
βρίσκονται στον Server, στο αντίστοιχο drive letter (F, Y,…).
Προσοχή: Σε καμία περίπτωση μην προχωρήσετε σε διαγραφή του φάκελου ErasmusPlus ή των περιεχομένων του
αφού αυτό θα οδηγήσει σε απώλεια των δεδομένων που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή ErasmusPlus.
Μόλις ολοκληρωθεί η κατάργηση εγκατάστασης, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης της νέας έκδοσης της
εφαρμογής.
Στο site: www.anova.gr, Εκπαιδευτικές λύσεις, Λογισμικό ErasmusPlus!, χρήσιμα downloads, τελευταία version της
εφαρμογής, κάνω δεξί κλικ και αποθήκευση συνδέσμου ως (ErasmusPlus! Installation_zip) στην επιφάνεια εργασίας.
Στην επιφάνεια εργασίας το βρίσκω και κάνω δεξί κλικ – εξαγωγή όλων και φτιάχνει φάκελο. Τον ανοίγω και στο
ErasmusPlus! Installation δεξί κλικ και εκτέλεση ως διαχειριστής. Αν χρειαστεί πατώ το περισσότερες πληροφορίες,
εκτέλεση, ναι, ….install, Finish.
Μόλις γίνει η εγκατάσταση, υπάρχει ο default χρήστης: er1, er1 και το έτος 2019 για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
Εγκατάσταση Crystal Reports (για να γίνονται οι εκτυπώσεις)
Το κατεβάζω από το internet: www.anova.gr, Εκπαιδευτικές λύσεις, Λογισμικό ErasmusPlus!, χρήσιμα downloads,
Crystal Reports Driver, κάνω δεξί κλικ και αποθήκευση συνδέσμου ως (CRRuntime_32bit_13_0_10 (1)) στην
επιφάνεια εργασίας.
Ακολουθώ ακριβώς την ίδια διαδικασία με την εγκατάσταση νέας έκδοσης εφαρμογής (βλ. παραπάνω)
===---===---===
Παρατήρηση: Αν κατά την εγκατάσταση ή απεγκατάσταση της εφαρμογής εμφανισθεί το μήνυμα: Error …
\Flash\Flash9.ocx failed to register.
αγνοήστε το αφού δεν
επηρεάζει τη λειτουργία της εφαρμογής.

