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Warszawa 27.07.2017r. 

 

Instrukcja użycia nowej wersji KDTerminalConfig, która uzupełnia brakujące szablony dat w 

bazie danych w systemie kontroli dostępu (KDBasic i KDStandard), umożliwiając płynne 

przejście przez zmianę roku w kolejnych 5-ciu latach. Nowa funkcjonalność, która została 

tam zawarta powinna działać z każdą wersją bazy danych KDSoftware. 

 

Uzupełnienie szablonów dat systemowych należy wykonać za pomocą tego narzędzia w 

dowolnym terminie, ale koniecznie przed końcem roku 2017! 

 

Domyślnie, narzędzie to weryfikuje/uzupełnia daty w bazie na 5 lat do przodu, względem 

roku aktualnego (bieżącego) oraz sprawdza dodatkowo daty dla roku aktualnego 

(bieżącego). 

Uruchomienie tego narzędzia w przyszłym roku lub za kolejnych kilka lat uzupełni 

szablony dat w bazie danych na kolejnych 5 lat naprzód, liczonych od roku bieżącego, 

obowiązującego w momencie kolejnego uruchomienia narzędzia. Wielokrotne wywołanie 

funkcji aktualizacji dat nie powoduje żadnych skutków negatywnych, poza komunikatem o 

aktualnym statusie uzupełnionych dat. 

 

W celu wykonania operacji aktualizacji dat systemowych w systemie KD należy wykonać, co 

następuje: 

A. Upgrade aplikacji technicznej KDTerminalConfig na nową wersję 

1) Za pomocą przeglądarki internetowej ściągnąć z serwera FTP plik 

KDTerminalConfig2.zip 

2) Zaktualizować wersję programu KDTerminalConfig do wersji 1.0.0.9 (koniecznie na 

serwerze systemu) wykonując działania:  

- na serwerze systemu odnaleźć katalog: 

C:\Program Files\KDSystem2\KDTerminalConfig lub  

C:\Program Files(x86)\KDSystem2\KDTerminalConfig, 

- wypakować tam zawartość ściągniętego zip-a do powyższego katalogu, nadpisując 

stare pliki nowszymi (może być potrzebne uprawnienie administratora) 

 

B. Weryfikacja i uzupełnienie dat w bazie za pomocą nowego KDTerminalConfig 

3) Zatrzymać transmisję i zamknąć aplikację KDRequester. Wykonać kopię 

bezpieczeństwa bazy danych KDSoftware, 

4) Uruchomić (najlepiej „Uruchom jako administrator”) uaktualniony program 

KDTerminalConfig z powyższego katalogu, 

5) Ustawić się na zakładce Połączenie bezpośrednie i wykonać „Test połączenia”; w 

rezultacie powinien pojawić się nowy przycisk „Aktualizacja dat systemowych”, 

6) Wykonać zasadniczą czynność aktualizacji, naciskając przycisk „Aktualizacja dat 

systemowych” - nastąpi weryfikacja dat w bazie. Jeśli program stwierdzi brak 

szablonów dat na kolejne lata, zapyta operatora czy może je uzupełnić – należy 

udzielić odpowiedzi twierdzącej. Operacja zostanie wykonana. 

7) Uruchomić ponownie aplikację KDRequester i włączyć transmisję. 
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Poniżej zestaw kolejnych okien pojawiających się w nowej aplikacji KDTerminalConfig 

podczas procesu weryfikacji i uzupełniania dat systemowych w bazie. 

  

 
 

 
 

 


