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HHaa  aa  pprrooggrraamm  nneemm  iinndduull……

(Paradox adatbázis kezelővel készült programok adatbázisainak javítása, pl. „Index is out of date”, vagy más
hasonló probléma esetén.)

Első lépés

Windows Vista, vagy Windows 7 használóknak szükséges beállítani a rendszergazda jogokat a
karbantartó programhoz.:

• Válassza a Start menü / minden program / Jómagam / program neve / adatbázis
karbantartás menüpontot, jobb egérgombbal kattintson rá, majd tulajdonságok,
kompatibilitás fülön futtatás „Windows XP SP… módban, valamint alul „futtatás
rendszergazdaként” jelölőnégyzetet pipálja be.

Futtassa az adatbázis karbantartó programot, és nyomja meg a karbantartás gombot a hiba
javításához.

A karbantartó programot az alábbi helyen találja:
Start menü / Programok / Jómagam / <Program neve> / Adatbázis karbantartás

Ha valamilyen okból a start menübe nem került beállításra, akkor:
C:\Program Files\Jómagam\<Program neve>\<Program neve>_Upd.exe program állományt indítsa,
rendszergazdaként.

Második lépés

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, töltse le, és próbálja ki az alábbi javító programok
valamelyikét:

Egy ingyenes program:
http://www.raktarprogram.hu/tmp/pararep/dtutil.zip

Fizetős, rendelhető program, mely 10 alkalommal használható ingyenesen:
http://www.raktarprogram.hu/tmp/pararep/rnpxrep.exe

A fentebb letölthető két javasolt program NEM Jómagam Bt. termékei, azokra semmilyen garancia, vagy
támogatás Jómagam Bt. részéről nem elérhető.

Harmadik lépés

Ha az előző két lépésben nem sikerült a javítás, állítsa vissza adatbázisát a legutóbbi biztonsági
mentésből:
(Amennyiben nehézséget okoz Önnek a zip csomagok kibontása, tanácsos rendszergazda segítségének igénybe
vétele. Küldjön E-mail-t kapcsolati címünkre, több rendszergazdát, vagy cégeket is tudunk Önnek ajánlani.
Esetlegesen elhibázott próbálkozások miatt adatai véglegesen elveszhetnek!)

1. Keresse meg az utolsó biztonsági mentést, melyet a program alapértelmezésben az
„Archiv” mappába rak (pl: C:\Program Files\Jómagam\Archiv)

2. Kattintson duplán a ZIP csomagra, melynek neve alapértelmezésben ééééhhnn.zip
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3. Bontsa ki a csomagot, és a benne található valamennyi file-t másolja vissza a program
adatbázis mappájába, felülírva az ott található azonos nevű állományokat.

Negyedik lépés

Ha a program javítására tett próbák nem vezettek eredményre küldje el adatbázisát E-mail-ben
kapcsolati E-mail címünkre: az adatbázis javítása árlistánk alapján kerül kiszámlázásra. A javítás
árairól honlapunk „Árlista” részében talál információt.


