
 

 

  Съвместна работа на една машина 

на Омекс® 2000 и клиент на Ажур 

 

Ажур работи под Interbase 5.6 и не е съвместим с по-новите версии Interbase 6.x 

или Firebird 1.x, с които работи Омекс® 2000. Затова ако на компютъра ще работи Омекс® 

2000 в локален режим или като сървър се налага да се извършат следните действия в 

точната последователност: 

 

I. Инсталация на Омекс® 2000 на машина с клиент на Ажур 

1. Преди инсталиране на Омекс® 2000 (и след излизане от работещия Ажур-клиент) 

преименувайте файла “...\System32\gds32.dll” на _gds32.dll. (това е клиентската 

библиотека на Interbase 5). Ако не се направи това този файл ще бъде подменен от 

инсталацията на Firebird 1.x която инсталаторът на Омекс® 2000  стартира, след което Ажур 

няма да работи. Ако преименуването не може да стане (получавате съобщение от рода “… 

file is in use…”), значи Ажур или друго приложение работи. Излезте от него или 

рестартирайте компютъра. 

 

 

2. Инсталирате Омекс® 2000 и не махате отметката в полето, указващо да се 

инсталира Firebird 1.5. Инсталацията му ще започне автоматично и е необходимо само да 

се натискат бутоните “Next” и “OK”. 



 

 

 

3. Копирате файла “...\System32\gds32.dll” в папката „X:\Program 

Files\Firebird\Firebird_1_5\bin”, след което го премествате в “X:\ Omeks 2000\bin” (или 

където сте инсталирали Омекс® 2000, ако не е папката по подразбиране). 

 

 

 

4. Преименувате “...\System32\_gds32.dll” на gds32.dll, за да възстановите 

клиентската библиотека на Interbase 5, необходима на Ажур. 

 

Ако извършите правилно тези действия в посочената последователност, ще имате 

работещ Ажур и Омекс® 2000. Ако впоследствие се наложи деинсталиране на Омекс® 2000, 

не забравяйте да деинсталирате и Firebird 1.x 

 

Забележка: 

Когато инсталирате Омекс® 2000 като клиент, не се налага да се прави каквото и да 

е. Не трябва обаче да слагате отметката в полето, указващо да се инсталира Firebird 1.5. 

 

 



 

 

II. Инсталация на клиент на Ажур на машина с локална или сървър-инсталация на 

Омекс® 2000 

 

1. Копирате файла “...\System32\gds32.dll” в папката „X:\Program 

Files\Firebird\Firebird_1_5\bin” и в “X:\ Omeks 2000\bin” (или където сте инсталирали Омекс 

2000, ако не е папката по подразбиране). 

2. Рестартирате компютъра и проверявате дали работи Омекс® 2000 (показател, че 

са извършени правилно горните действия) 

 

3. Инсталирате Ажур 

 

Забележка: 

Когато има работещ Омекс® 2000 като клиент и инсталирате Ажур, не се налага да 

се прави каквото и да е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случай, че желаете процедурата да бъде извършена от консултант, имате възможност да 

подадете заявка за услуга. 

 


