
   Verisiooniuuendus läbi programmi. 

Programme saab uuendada kasutades menüüd            

File -> Uuendused 

File-> Uuendused menüüs on neli valikut: 

 Uuenduse saadavuse kontroll – ametliku programmi uuenduse kontroll. 

Programm kontrollib, kas on saadaval uus ametlik programmi uuendus (mis on 

saadaval ftp-s) või on kasutusel viimane ametlik versioon. Sel juhul kuvatakse ekraanil 

teade ‘Teil on kasutusel hetkel värskeim versioon programmist’. 

Juhul, kui on saadaval värskem versioon, alustatakse programmi versiooni uuendamist 

ametliku programmi uuendusega (mis on saadaval ftp serveris). 

 Uuenduse laadimine  –  viimase versiooni laadimine. 

Programm küsib ‘Kas teeme enne uuendamist andmetest koopia?’ Valides “EI”, ei 

tehta koopiat, valides “JAH”, tehakse koopia andmetest. Peale mõlema valiku tegemist 

alustatakse programmi uuendamist. 

Soovitame alati teha enne uuendamist andmetest koopia ning pärast ka kontrollida, kas 

koopia on korrektne! 

Juhul, kui on olemas uuem versioon, kuvatakse ekraanile ka vastavasisuline teade, 

mille lõpus on küsimus   

‘Kas uuendame tarkvara?’ Valik “JAH” alustab tarkavara uuendamist (uuendatakse 

ainult EXE fail). Uuendamise lõpetamisel kuvatakse küsimus  

‘Kas uuendame ka kõik indeksfailid?’ Valik “JAH” kustutab kõik indeksfailid ja loob 

ka uuesti. NB! Indeksfailide kustutamine võib võtta aega! Indeksfaile ei ole alati vaja 

kustutada! Struktuuri uuendamise küsimusele tuleb alati vastata “JAH”. 

Uuendamise ajal peavad teised kasutajad programmi sulgema. 

 Programmi failide haldamine – võimalus uuendada eraldi failide kaupa. Valida on 

võimalik : 

 ametlik uuendus 

 testversioon 

millede korral tuleks vasakust menüüst valida ‘Uuendamine’. Ekraanil olevate failide 

järel olevatesse tühjadesse kastikestesse tuleb teha märge soovitud faili real ning 

valida ‘Uuenda valitud’. Programm uuendab valitud failid. Tühjad kastikesed märke 

tegemiseks tekivad vaid siis, kui on uuendamiseks sobivaid faile. 

Menüüst ‘Paigaldamine’ on võimalik paigaldada erinevaid vajalikke programme. 

Tuleb teha valik (märge kastikesse), mida soovitakse paigaldada ja valida ‘Paigalda 

valitud’. 

Uuendamise ajal peavad teised kasutajad programmi sulgema. 

Menüüst ‘Eemaldamine’ on võimalik eemaldada  erinevaid programme tehes valik, 

mida soovitakse eemaldada (märge kastikesse) ja valida ‘Eemalda valitud’.Programm 

eemaldab TAAVI programmide töökataloogidest valitud failid. Menüüst 

Paigaldamine on võimaaik programme uuesti paigaldada. 

 Windows-i konfigureerimine – laeb Windowsi registritesse muudatuse. Menüüd 

peab kasutama vaid juhul, kui Taavi Tarkvara programmi tugi on palunud seda 

menüüd kasutada.  

Menüüst Windows-i konfigureerimine tekib fail SmbCacheconfig.reg , mis 

tuleb käivitada.  


