
Kuidas vahetada versiooni? 

 

Taavi Palgaprogrammi versiooni vahetamise esimeseks tingimuseks on toimiva koopia 

olemasolu. Koopia tegemist saab valida menüüst File -> Andmete hooldus -> Andmebaasi 

koopia. Kui programm on koopia tegemise lõpetanud, siis palun veenduge, kas koopiafail on 

vastavas kataloogis olemas.  

 

Järgmisena peab kontrollima, kas programmi registreerimiskoodidega on lubatud versiooni 

uuendada. Programmis  avada menüü ABI -> LITSENTSI KEHTIVUS.  Programm saadab 

päringu aadressile http://taavi.taavi.ee/register.php  programmi tootekoodi andmetega ja 

kuvab programmi litsentsi kehtivuse kuupäeva.  

Kui litsents kehtib, siis võib programmi uuendada. Kui peale uuendamist programm avaneb 

probleemideta, siis saab jätkata indeksite uuendamisega.  

Kui turvakaalutlustel on programmil keelatud serveriga ühenduse võtmine, siis annab 

programm vastava  teate hoiatusega demorežiimi mineku kohta, seda ei tohi lubada!  

Sel juhul on võimalik registreerimiskoodi käsitsi sisestada. Vastake küsimustele nii, nagu 

oleks teil uued koodid olemas, siis avaneb registreerimise aken. Seal sisestage käsitsi see 

registreerimiskood, mis on internetis näha.  

Peale seda saab programmi uuendustega jätkata.  

 

Kui ka internetis kontrollitud registreerimiskood ei kehti, siis palun võtke ühendust Taavi 

Tarkvara üldtelefonil 680 0855 või  kirjutage aadressile info@taavi.ee  .  

 

 

ENNE VERSIOONIVAHETUST PEAB TEGEMA PROGRAMMIDEST KOOPIA JA 

VEENDUMA, ET KORREKTNE KOOPIAFAIL ON SALVESTATUD ! 

ENNE VERSIOONIVAHETUST PEAB KONTROLLIMA, KAS PROGRAMMIDE 

REGISTREERIMISKOODID VÕIMALDAVAD UUENDUSI TEHA !  

 

Kui koopia on tehtud ja uuenduste kuupäev kehtib, siis sulgege programm.  

Sulgema peab ka teised selle programmiga koos töötavad Taavi programmid. 

 

Versioonivahetuseks tuleks kõigepealt Internetist fail uue versiooniga alla laadida. Selleks 

tuleks klõpsata e-mailis oleval lingil: 

 

http://www.taavi.ee/uuendused/palkupgr.zip 

 

(kui midagi ei juhtu, tuleks sama link kopeerida Internetis aadressireale ja vajutada 

klaviatuuril klahvi ‘ENTER’). 

 

Avaneb eraldi aken, millel tuleks valida linnuke ‘SAVE THIS FILE TO DISK’ (‘Salvesta fail 

kettale’) ja vajutada nupukesele ‘OK’. 

 

Seejärel avaneb uus aken, kus tuleks ära näidata kataloog, kuhu allalaetavad failid 

salvestatakse (näiteks: C:\Taavi\Wpalk\) ning vajutada ‘SAVE’ (‘Salvesta’). Peale seda 

laetakse fail nimega palkupgr.zip internetist alla. 

 

 

 

Kuidas teada saada millisesse kataloogi Te faili salvestama peaksite? 

http://taavi.taavi.ee/register.php
mailto:info@taavi.ee
http://www.taavi.ee/uuendused/palkupgr.zip


 

Selleks tuleks esmalt Desktopil oleval Taavi Palgaprogrammi ikoonil (see, millest programmi 

käivitate) teha PAREM hiireklõps ning valida ‘Properties’ (‘Atribuudid’). Avaneb aken, 

milles on vaja klõpsata ekraanil ‘Shortcut’ (‘Otsetee’) ja leida sealt rida ‘Target:’ 

(‘Sihtkoht’) ning endale meelde jätta (või veel parem – kirja panna) sellel oleva teekonna 

kirjeldus (antud näites: C:\Taavi\Wpalk\). 

 

Võib juhtuda, et Teil on valitud kataloogis samanimeline fail juba olemas. Sellisel juhul 

programm teatab, et ‘… This file already exists. Replace existing file?’ (‘Selline fail on juba 

olemas. Kas asendame faili?’). Sellele küsimusele tuleks vastata ‘YES’ (‘Jah’). 

 

Sellega on faili allalaadimine Internetist lõppenud. 

 

Faili lahtipakkimiseks tuleks avada kas My Computer (mille ikooni leiab tavaliselt Desktopilt) 

või Windows Explorer (mida saab avada, kui vajutate arvuti all vasakus nurgas olevat nuppu 

‘START’, valite sealt ‘PROGRAMS’ ning programmide alt ‘Windows Explorer’). 

 

Sealt tuleks otsida üles vastav kataloog, kuhu eelnevalt faili salvestasite (antud näites: 

C:\Taavi\Wpalk\ - st, et kõigepealt tuleks üles otsida C: ketas, selle pealt kataloog ‘TAAVI’ 

ning kataloogi ‘TAAVI’ alt omakorda alamkataloog ‘WPALK’). 

 

Kataloogist otsida üles fail nimega palkupgr.zip. Nüüd tuleks selle faili peal teha PAREM 

hiireklõps ja leida sealt alt valik ‘Extract to’ (‘Paki lahti..’) või ‘Extract to here’ (‘Paki lahti 

siia’). 

 

Juhul, kui kasutate arhiveerimisprogrammi, mis on registreerimata, avaneb Teil kõigepealt 

aken, milles on teade selle kohta ning kolm valikuvarianti, millest peaks klõpsama nupukesel 

‘I Agree’ (‘Olen nõus’). 

 

Avaneb uus aken, milles tuleb valida kataloog, kuhu fail lahti pakkida (antud näites: 

C:\Taavi\Wpalk\). Kataloogi valimisel tuleks olla väga tähelepanelik ning jälgida, et reale 

‘Extract’ tekiks täpselt selline teekond, nagu Teie programmi ikooni all real ‘Start in’ näha 

oli. 

 

Kui kataloog on valitud, vajutage ‘Extract’ (‘Paki lahti’), mõnel puhul on selle nupukese 

asemel ‘OK’. 

Nüüd peaks programm küsima ‘…Replace file?’ (‘Kas asendada fail?’). Sellele küsimusele 

tuleks vastata ‘YES’ - või kui on olemas valik ‘YES TO ALL’ (‘Jah kõigi failide kohta’), siis 

vajutada sellele nupukesele (sest Internetist allalaetud failis on tavaliselt sees rohkem kui üks 

fail). 

 

Nüüd kirjutatakse olemasolevad failid üle ja sellega on versioonivahetus lõppenud. 

 

Viimase sammuna tuleks siseneda programmi ja kontrollida Abi -> Taavi info kaardilt, kas 

versiooni kuupäev on uuenenud.  

Kui on, siis käivitada sealt FILE -> ANDMETE HOOLDUS -> UUED INDEKSID. Kõigile 

programmi poolt esitatavatele küsimustele tuleks siin vastata „JAH“. 

Kui programm teatab, et mingi faili struktuur on muutunud ja küsib uuendamise kohta, siis 

peab kindlasti vastama “JAH”.  

 


