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Τοποθετώντας το CD της εφαρμογής ξεκινάει η εφαρμογή εγκατάστασης όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 1 

Πατάτε το κουμπί: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, και ξεκινάει 
η εγκατάσταση της βάσης δεδομένων MySQL, η παραμετροποίηση του instance της βάσης 
δεδομένων καθώς και ενεργοποίηση της διαχείρισης μέσω δικτύου, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 2 
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Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία η οποία διαρκεί περίπου 2-3 λεπτά εμφανίζεται το 
αντίστοιχο μήνυμα και σας προτρέπεται να πατήσετε πλήκτρο για συνέχεια, όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 3 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγκατάσταση της κεντρικής βάσης δεδομένων γίνεται ΜΟΝΟ 
ΜΙΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΗ φορά στην αρχική εγκατάσταση.  Σε περίπτωση που γίνει 
προσπάθεια να ξαναγίνει εγκατάσταση θα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ η αρχική δομή και ΟΛΑ τα 
δεδομένα θα χαθούν.  Για τον λόγο αυτό απαιτείται να γίνει επιβεβαίωση την 
εγκατάστασης πατώντας την επιλογή αυτή και έπειτα ξεκινάει η όλη διαδικασία.  Η 
προτροπή επιβεβαίωσης εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 4 

Στην συνέχεια πρέπει να γίνει εγκατάσταση των ODBC Drivers για την επικοινωνία της 
βάσης δεδομένων.  Αυτό γίνεται πατώντας το κουμπί ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ODBC Drivers και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα.  Όταν τελειώσει η διαδικασία, μετά από 
περίπου 1-2 λεπτά, μας ζητείται να πατήσουμε πλήκτρο για να κλείσει η διαδικασία. 
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Εικόνα 5 

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των λοιπών στοιχείων της βάσης δεδομένων, μπορούμε 
πλέον να εγκαταστήσουμε την κεντρική εφαρμογή ServiceTrack.  Η διαδικασία 
εγκατάστασης της κεντρικής εφαρμογής εμφανίζεται στις παρακάτω εικόνες  

 

Εικόνα 6 
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Εικόνα 7 

Επιλέγουμε Install Now και στην συνέχεια επιλέγουμε το φάκελο εγκατάστασης. 
(συνιστάται να αφήσετε την προεπιλογή της εφαρμογής πατώντας απλά επόμενο) 

 

Εικόνα 8 

, 

TARGETSOFT  [ 5 ] 



Οδηγίες Εγκατάστασης:  ServiceTrack 

 

Εικόνα 9 

 

Εικόνα 10 

Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί  με επιτυχία. 
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Αφού γίνει και η εγκατάσταση της κεντρικής εφαρμογής πρέπει να δημιουργηθεί η δομή 
της κεντρικής βάσης δεδομένων.  Από το μενού ΕΝΑΡΞΗ των windows, επιλέγουμε την 
εφαρμογή Δημιουργία DataBase (ΕΝΑΡΞΗ  TargetSoft  ServiceTrack Management) 

 

Εικόνα 11 

Το πρόγραμμα δημιουργία της βάσης δεδομένων έχει την παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 12 
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Στο μόνο που μπορούμε να επέμβουμε είναι το όνομα του κεντρικού server όπου έχει γίνει 
η εγκατάσταση της βάσης δεδομένων.  Το πρόγραμμα στην εκκίνηση του παίρνει το όνομα 
του Η/Υ που εκτελείται αυτή την στιγμή, το οποίο βέβαια μπορεί να αλλάξει αν η 
εγκατάσταση θέλουμε να γίνει κάπου αλλού σε κάποιο άλλο Η/Υ.  Επιλέγουμε το κουμπί 
Δημιουργία Βάσης και ξεκινάει η δημιουργία των δομών της βάσης.  Όταν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα.  Όπως αυτό φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα: 

 

Εικόνα 13 

Στην συνέχεια κλείνουμε την εφαρμογή δημιουργίας βάσης και μπορούμε να ξεκινήσουμε 
την εφαρμογή.  Κατά την πρώτη εκκίνηση, τα στοιχεία χρήστη που θα χρησιμοποιήσουμε 
είναι: ονομα χρήστη = admin και κωδικός = admin.  Στο πεδίο database server βάζουμε το 
όνομα του υπολογιστή που βρίσκεται εγκατεστημένη η βάση δεδομένων.  Αυτό φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 14 

Στην πρώτη εκκίνηση της εφαρμογής πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία ενεργοποίησης που 
συνοδεύουν την εφαρμογή και είναι προσωπικά σας.  Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει την 
διαδικασία. 

 

Εικόνα 15 

Επιλέγουμε από το κεντρικό μενού ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Εικόνα 16 
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Εμφανίζεται η φόρμα ενεργοποίησης στην οποία εισάγουμε τον αντίστοιχο κωδικό: 

 

Εικόνα 17 

 

Εισάγοντας τα στοιχεία εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα και πρέπει να γίνει επανεκκίνηση 
της εφαρμογής για να λειτουργήσει η ενεργοποίηση. 

 

Εικόνα 18 
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Εισάγοντας και πάλι τα στοιχεία του κεντρικού χρήστη admin, εισέρχεστε πλέον στην 
εφαρμογή.

 

Εικόνα 19 

Ο κεντρικός χρήστης admin έχει ενεργοποιημένες ΟΛΕΣ τις επιλογές της εφαρμογής.  Το 
πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να επιλέξετε από το κεντρικό μενού στα αριστερά 
την επιλογή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ, και να δημιουργήσετε έναν νέο χρήστη αλλά και να 
αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του κεντρικού χρήστη admin. 

TARGETSOFT  [ 11 ] 



Οδηγίες Εγκατάστασης:  ServiceTrack 

 

Εικόνα 20 

Δημιουργία νέου χρήστη. 
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Εικόνα 21 

 

Μόλις δημιουργηθεί ο νέος χρήστης μπορείτε πλέον να ορίσετε τις επιλογές στις οποίες θα 
έχει πρόσβαση. 
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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εφαρμογή ServiceTrack για την επιχείρησή σας.  
Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από την επιλογή σας, η οποία είμαστε σίγουροι ότι 
θα δώσει ένα πιο οργανωτικό τόνο στις δραστηριότητες του service.  

Το προσωπικό μας είναι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση επάνω 
στις λειτουργίες της εφαρμογής και να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο όλες τις 
λειτουργίες  και δυνατότητές της. 

Τέλος, είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον προσθήκη ή παραμετροποίηση 
πιστεύετε ότι μπορεί να είναι χρήσιμη στην όλη λειτουργία. 

 

 

Με εκτίμηση 

 

Η ομάδα παραγωγής 
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