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Ръководство за работа с Омекс® Интегратор 
 
 “Омекс®  Интегратор” е приложение към ПП  “Омекс® 2000”, съдържащо външни 
за програмата модули и функционалности, служещи за конфигуриране на работната 
среда, поправяне, проверка и поддръжка на базата данни. 

 “Омекс® Интегратор” се стартира през икона   или през файл 

, намиращ се в инсталационната папка на Омекс® 2000 – 
Omeks2000->bin. 
 Основният екран на приложението е разделен на два сектора – списък с модули 
и кратко описание за всеки един. (Фиг. 1) 
 

 
(Фиг. 1) 

 
 Първоначално секторът с описание е празен. След избиране на модул, 
описанието на съответния се визуализира в екрана. 

 Бутон   се активира след избор на модул. Чрез него се стартира 
избраният модул.  

 С бутон   се затваря приложението Омекс® Интегратор. 
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I.  Омекс® Конфигуратор  
 

Модул „Омекс® Конфигуратор” служи за конфигуриране на средата, в която работи 
“Омекс® 2000”.  

Използването на модул „Омекс® Конфигуратор” се налага при инсталиране и 
преинсталиране на ПП „Омекс® 2000”, при обновяване версията на продукта, както и 
при нарушаване на функционалността на системата. 

Модул Омекс® Конфигуратор се стартира през Омекс® Интегратор или през файл 

, намиращ се в инсталационната папка на Омекс® 2000 – Omeks2000->bin. 
Преди стартиране на Омекс® Конфигуратор е необходимо всички приложения 

“Омекс® 2000” (Omeks2k.EXE) и “Омекс® Сървър” (Omekssrvs.exe или Omekssrvd.exe) да бъдат 
спряни. Това е необходимо, защото може да се наложи рестартиране на компютъра и 

незапазената информация да бъде изгубена. В случай, че при стартиране на Омекс ® 

Конфигуратор има работещо приложение, програмата извежда предупредително 
съобщение. (Фиг. 2) 

 

 
(Фиг. 2) 

 
1. При стартиране на Омекс® Конфигуратор се отваря начален екран „ Избор на типа 

на конфигурация”. Екранът е разделен на три сектора: 
 

А. Текуща конфигурация на Омекс® 2000 – Ако има такава, в този сектор на екрана 
са изписани типът конфигурация и местоположението на работната директория. 
(Фиг. 3) 

 

 
(Фиг. 3) 

Б. Системна информация – В този сектор на екрана се съдържа информация за 
компютъра, на който се инсталира Омекс®2000 - IP-адрес на компютъра в локалната 
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мрежа, име на компютъра в локалната мрежа, операционна система (OS), оперативна 

памет (Memory), системен език (User Language), кодови таблици (CodePages). (Фиг. 4) 
 

 
(Фиг. 4) 

Тази информация може да бъде полезна в случай, че Ви е необходима консултация 

от екипа на  ОмегаСофт ООД. Информацията от този екран може да бъде открита и в 
текстов файл OmkSetup.log, намиращ се в папка Omeks2000->bin. 

 
В. Тип на конфигурацията – В този сектор се избира типът на конфигурация на 

Омекс® 2000. Вариантите за избор на тип конфигурация са локална, клиент и 
сървър. С поставяне на отметка пред типа конфигурация, системата извежда 
помощен текст с кратко описание на всеки тип. На (Фиг. 5) са илюстрирани трите 
варианта за избор на тип конфигурация. 

 

 
(Фиг. 5) 

 При нова инсталация потребителят избира типа на конфигурация според 
изискванията си. 

 При вече съществуваща инсталация отметката по подразбиране е поставена на 
настоящия тип конфигурация. 
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С бутон „Напред“ се потвърждава избраният тип конфигурация и се преминава към 
следващия екран на Омекс® Конфигуратор. 

С бутон „Отказ“ приложението се затваря. 
 
2. Следващият екран на Омекс® Конфигуратор съдържа наименованието на избрания в 

първи екран тип на конфигурацията, както и опция за избор на действия „Проверка 
на програмните файлове” и  „Създаване на икона (Shortcut)”. (Фиг. 6) 

 

 
(Фиг. 6) 

 

 Действие „Проверка на програмните файлове” е избрано по подразбиране и е 
препоръчително да бъде извършено. 

 Действие „Създаване на икона (Shortcut)” се използва при първоначално 
инсталиране на Омекс®2000. Действието не е активно при конфигурация тип 
„Сървър”. 

С бутон „Напред“ се потвърждава избраният тип конфигурация и се преминава към 
следващия екран на Омекс® Конфигуратор. 

С бутон „Назад“ се връща към предходния екран. 
С бутон „Отказ“ приложението се затваря. 
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3. Следващият екран се нарича „Конфигуриране на Омекс Сървър” и предлага избор за 

режим на работа на Омекс® Сървър - Desktop приложение или Service (с или без 

стартиране). (Фиг. 7) 
 

 
(Фиг. 7) 

 
Когато се конфигурира машина-сървър, се препоръчва избирането на режим Service. 

 

Забележка: 
Бутон  „Настройка на Омекс Сървър“   се използва само от екипа на ОмегаСофт ООД 
и от специално обучени  потребители. ( виж Настройки на Омекс® Сървър).  

  

 
С бутон „Напред“ се стартира създаването на скрипт към базата данни и се извежда 

екран за задаване на връзка към базата данни. (Фиг. 7а) 
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(Фиг. 7а) 

 

След потвърждение на настройките, системата създава базата данни и потвърждава 

успешното създаване. (Фиг. 7б) 

 

 
(Фиг. 7б) 

 

С бутон „Напред“ се преминава към следващия екран. 

С бутон „Назад“ се връща към предходния екран. 
С бутон „Отказ“ приложението се затваря. 
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4. В екран „Параметри на базата данни”  се съдържа информация за типа на Избраната база 

данни и пътеките към Конфигурационната БД и Потребителската БД. (Фиг. 8) 
 

 
(Фиг. 8) 

 

 Промяна на пътеката към Потребителската база данни  може да се извърши с 

избор на бутон . 

 С бутон „Промяна“ се извежда екран „Тип  База Данни”, в който се съдържа 
информация за вида и параметрите на избрания тип база данни – Firebird (Фиг. 
9а) или MS SQL (Фиг. 9)   
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(Фиг. 9) 

Промяна на пътеката към Конфигурационната БД  може да се извърши с избор на 

бутон  за инсталация под Firebird и за инсталация под MS SQL с избор от падащото 

меню . 
С бутон „Запис“ се потвърждават извършените промени.  
С бутон „Изход“ екранът се затваря. 
Бутоните за придвижване на екраните са аналогични на тези във втори екран. 

 
5. Последният екран на Омекс® Конфигуратор се нарича „Прилагане на избраните 

настройки”.  (Фиг. 10) 
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(Фиг. 10) 

  
С избор на бутон „Конфигуриране“ се извършват настройките, зададени в 

предходните стъпки. 
Ако процесът не завърши успешно, отстранете посочените проблеми и стартирайте  

повторно Омекс® Конфигуратор. 
При успешно завършване на работата на Омекс® Конфигуратор, системата извежда 

съобщение с потвърждение. (Фиг. 11) 
 

 
(Фиг. 11) 
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Инсталиране и конфигуриране на Омекс® 2000 при мрежова инсталация 

 
а. На всеки един компютър-клиент се копира папка BIN от компютъра-сървър. 
б. От така създадената локална BIN-директория на компютъра-клиент се стартира 

Омекс® Конфигуратор през файл OMKSETUP.EXE. 
в. В екран “Избор на типа на конфигурация” се избира “Клиент”. С бутон <Напред> се 

преминава към следващия екран. 
г. В екран “Конфигурация Омекс 2000 Клиент” по подразбиране в секция “Изберете 

желаните действия” е поставена отметка за “Проверка на програмните файлове”.  
Препоръчително е да се постави отметка и за “Създаване на икона (Shortcut)”, за да 
не се налага ръчно извеждане на работните икони на приложенията Омекс® 2000. С 
бутон <Напред> се преминава към следващия екран. 

д. В екран “Избор на мрежов сървър” чрез бутона с трите точки вдясно на празното 
поле в секция “Компютър” се избира от мрежата компютъра-сървър. Стойностите на 
портовете в трите полета под наименованието на компютъра-сървър са зададени по 
подразбиране и не се препоръчва промяната им, освен ако те са заети от друго 
приложение. С бутон “Проверка” се извършва проверка на това, дали на избрания 
компютър-сървър има стартиран Омекс® Сървър (omekssrvs – service). Ако не бъде 
открит такъв, се извежда съобщение и е необходимо да се стартира omekssrvs – 
service на компютъра-сървър или да се избере такъв компютър-сървър, на който има 
инсталирано и конфигурирано приложението Омекс®2000. Ако проверката е успешна 
се преминава към следващия екран. 

е. Последният екран се нарича „Прилагане на избраните настройки”.  С избор на бутон 
„Конфигуриране“ се извършват настройките, зададени в предходните стъпки. Ако 
процесът не завърши успешно се отстраняват посочените проблеми и 
Конфигураторът се стартира отново, докато завърши успешно. 

 

II. Настройки на Омекс® Сървър 

Забележка: 
Тази функционалност се използва само от екипа на ОмегаСофт ООД и от специално 
обучени  потребители. 

 
Модул „Настройки на Омекс® Сървър” служи за специфични настройки, свързани с 

различните параметри за работа на Сървър-приложението на Омекс®2000. 
При стартиране на модула, се отваря основният екран „Конфигурация на Омекс 

Сървър”, горната част на който представлява  работна лента от бутони с групирани 
опции за настройка. (Фиг. 12) 
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(Фиг. 12) 

С избор на бутон от работната лента се предоставя възможност за извършване на 
промени в настройките от съответната група. 
 
 
Екрани за групирани настройки: 
 

1. Бази данни 
В секция “Бази данни” се задават пътеки към нови бази данни, архиви и максимален 

размер на архив (в МВ), който може да бъде съхраняван локално на място, избираемо 
от потребителя. Опцията “Вграден Interbase” и „Кеширане на данни в клиента” към 
текущата версия на продукта не е активна. (Фиг. 12) 

Секция „Съхраняване на документи във файлова система” - Мястото на 
съхраняване на файловете във файловата система на машината-сървър се посочва с 
избор на тип съхранение от падащо меню (Фиг. 13а) и избор на пътека за файловете 

чрез бутон  (Фиг. 13б). 

 
(Фиг. 13а) 
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(Фиг. 13б) 

 
В поле „Тип съхранение” се избират три опции: „Питай всеки път”, „В Базата данни” 

и „Във файловата система”. 
В поле „Пътека за файловете” се посочва папка на твърдия диск, където да се 

съхраняват файловете на документите, в случай, че е посочена опция „Във файловата 
система”. 
 

2. Комуникация 
В секция “Комуникация” се дефинират или променят следните опции: (Фиг. 14) 
 

 
(Фиг. 14) 

 
а. Стъпка при известяване – честота на изпращане на информация за процеса на 

обработка. По подразбиране е 1, препоръчва се да се увеличи (особено при мрежова 
инсталация на продукта) на 100 и по-голяма; 

б. Интервал на неактивност – Автоматично прекратяване на връзката със сървъра.  
При задаване на интервал на неактивност на потребител, Омекс® Сървър следи 

момента на последното обръщение на клиентското приложение и след изтичане на 

този интервал автоматично прекъсва връзката. На екрана на потребителя при 

следващо обръщение към Омекс® Сървър се извежда съобщение „Няма връзка със 

сървъра. Моля рестартирайте приложението.”  и работата му се прекратява. 

Стойността по подразбиране е нула, което отговаря на изключена функция (връзката 

не се прекратява автоматично). 
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При прекратена връзка на екрана на потребителя се извежда съответно съобщение при 
следващо действие, изискващо обмен на данни с Омекс® Сървър. (Фиг. 14а) 

 

 

 
(Фиг. 14а) 

 
в. Само шифрована връзка – по подразбиране без отметка. При поставяне на отметка 

в това поле, сигурността по трансфера на данни между сървър и клиент се повишава, 
тъй като данните се шифроват и не могат лесно да се прочетат, дори и да бъдат 
прихванати от нарушител. 
Забрани влизане с 1 име – при поставена отметка в това поле, системата не допуска     
потребителите да влизат в нея с едно и също потребителско име. 

г. Портове за връзка – по подразбиране те са: 

 Команден – 8921 

 Синхронизация – 8922 

 Данни – 8923 

 http – 8920 

 По подразбиране е отбелязано HTTP протокол. 
         Внимание! При нова инсталация на Омекс® 2000 като клиент към 
 съществуваща вече сървърна инсталация, тази отметка е необходимо да  
 бъде премахната. 
 Тези портове могат да бъдат променени, ако са заети от друго              
 приложение, но същото трябва да се направи и за портовете на  клиентското 
 приложение.  
 
 

3. Изчисления  
Настройките за изчисления са преместени в меню "Настройка" -> Общи параметри в 

Омекс®  2000. 
 

4. Заключване на операции 
Функционалност „Заключване на операции“ позволява избягване на генериране на 

документи с невалидно съдържание при едновременно изпълняване на определени 
операции при работа в многопотребителски режим. По подразбиране всички операции 
са разрешени. По преценка на потребителя чрез поставяне на отметка пред името на 
операция, тя може да бъде забранена. Взаимно-изключващите се операции са 
групирани в три секции. (Фиг. 15) 
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(Фиг. 15) 

В секция „Забрана за промяна данни на служител по време на” се намират 
операции, при които промяната на данни на служител по време на изпълнението им 
може да доведе до неверни резултати. 

В секция „Забрана за извършване на операции докато се променят данни на 
служител” се намират операции, които не бива да се извършват по време на промяна 
на данните на служител. При поставяне на отметка пред някоя от операциите в 
секцията, изпълнението й се забранява когато се променят данни на служител.  

В секция „Забрана за извършване на операции, докато се изпълняват „Групови 
операции” се намират операции, които не трябва да се изпълняват по време на 
извършване на групова обработка. 

При поставяне на отметка в поле „Прекъсни генериране на документи, ако някой 
обработван служител се редактира“, изготвянето на документи се забранява, в случай, 
че се редактират данни за служител. 

В зависимост от начина на работа на потребителите в мрежов (многопотребителски) 
режим, може да се забраняват различни операции от трите секции.  
За да се активират нанесените промени в настройката за заключване на операции, 
Омекс® Сървър трябва да се рестартира. 
 

5. Изходни документи  
В секция “Изходни документи” съществуват следните опции за настройка : (Фиг.16) 



 
 
 

17 
 

 

 
(Фиг. 16) 

 Редове на страница – по подразбиране 80. 

 Форматиране – по подразбиране с отметка. 

 Номера на страница – по подразбиране с отметка. 

 Допълнително форматиране – по подразбиране с отметка. 

 Пътека за документи по селекции 

Промяна на пътеката за изходни документи може да се извърши с избор на бутон . 
 

6. История  
В секция “История” съществуват следните опции за настройка: (Фиг. 17) 
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(Фиг. 17) 

 Пътека на *.log файловете – показва къде се съхраняват *.log файловете на системата. 

Промяна на пътеката може да се извърши с избор на бутон . 

 Журнал на събитията – по подразбиране не е активен. От падащо меню се 
предоставя избор: (Фиг. 17а)  

 
(Фиг. 17а) 

 Ниво –Тази опция дефинира честотата на записване в *.log – файловете на 
системата. От падащо меню могат да бъдат избирани стойности “Грешки”, 
„Предупреждения” и “Информация”. (Фиг. 17б) 

 

 
(Фиг. 17б) 

 Черна кутия – по подразбиране в полето има отметка и стойността на полето 
“Месеци назад” е 3. Тази опция дава възможност за следене на действията на 
потребителите на системата и записването и съхраняването им в базата данни за 
дефиниран период (по подразбиране 3 месеца назад от текущия). 
 
7. Други 

В секция „Други” се намират допълнителни опции за настройка, които се променят 
от служители на ОмегаСофт ООД или по тяхна препоръка. 

А. Автоматизирана поддръжка  - При поставяне на отметка в поле „Автоматизирана 
поддръжка”, се появява второ поле за задаване на час от денонощието, в който да 



 
 
 

19 
 

се извършва рестартиране на Омекс® Сървър в случай, че той работи като сървис. 
(Фиг. 19)  
 

 
(Фиг. 19) 

 
Б. Кеширане на данни 

В поле „Настройки кеширане” се задават максималният размер на кеш-буфера и 
типът кеширане. (Фиг. 22а) 

 

 
(Фиг. 22а) 

Кеширането на данни във файлове (вместо в паметта на компютъра) почти не влияе 
върху скоростта на обработка на данните при генериране на документи или 
извършване на различни изчислителни или обработващи операции. 

При избор на Тип кеширане – Кеширане във файл се появява поле „Пътека за кеш 
файлове”.  

 
(Фиг. 22б) 

 
 

III. Настройки на Омекс® 2000 
Модул "Настройки на Омекс® 2000" може да бъде стартиран и от началния екран 

на Омекс® 2000 през меню "Сервиз" -> „Настройки”. 
 

При стартиране на модул „Настройки на Омекс® 2000" системата извежда начален 
екран. (Фиг. 23) 
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(Фиг. 23) 

 
Началният екран съдържа лента с бутони „Стандартни”, „Специални” и „Комуникация”. 
Избирането на някой от бутоните отвежда до екран за съответната група настройки. 
 
1. Стандартни 

Екран „Стандартни” е разделен на три сектора (Фиг. 23): 
 

А. Изходни документи – В този сектор се задават настройки за извежданите от 
програмата документи. 

а. Тип (формат) (Фиг. 23а)  и Извеждане в (Фиг. 23б) - от падащо меню се избира 
опция за извеждане във WordPad, във вградения в “Омекс® 2000” текстов 
редактор, във Word, в PDF документ или опция "Питай всеки път". При избор на 
опция "Питай всеки път" се дава възможност за всеки документ индивидуално 
да се избере вариант за извеждане в някоя от текстообработващите програми 
според желанието на потребителя. 
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(Фиг. 23а) 

 

 
(Фиг. 23б) 

 
б. Отваряне на електронни таблици в – полето е служебно и не подлежи на 

промяна. (Фиг. 23в) 
 

 
(Фиг. 23в) 

 
в. Език за извеждане - Възможност за избор чрез падащо меню на език за 

извеждане на документите. (Фиг. 23г) 
 

 
(Фиг. 24г) 

г. Шрифт и размер – Възможност за избор на шрифт и размер на шрифта за 
изходните документи. (Фиг. 23д) 

 

   
(Фиг. 23д) 

 
д. Брой редове в документи по образец – Въвежда се желаната стойност. (Фиг. 23е) 

 

 
(Фиг. 23е) 
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Ако в полето има въведено 0 (нула) или * (звезда), то броят на редовете по 
подразбиране се взема от полето “Редове на страница” в т.2. Настройки на 
Омекс® Сървър. 
 

е. Справки в експортен формат – от падащо меню се посочва желаната настройка. 

 
(Фиг. 23ж) 

 
ж. Уведомления за НАП по едно на страница – с поставяне на отметка 

уведомленията за НАП се извежда по едно на страница. 

 
(Фиг. 23з) 

Автоматично отваряне на pdf за Декларация 6 – при поставена отметка 
автоматично ще се отваря pdf за Декларация 6. 

 
(Фиг. 23и) 

 
Б. Автоматичен запис на промените – В този сектор се дава възможност за избор на 

операция, при която автоматично да се записват направените преди извършването 
ѝ промени. Вариантите за избор на операция са При изход и при влизане в „Суми”. 
Полетата по подразбиране са без отметка.(Фиг. 23й) 

 

 
(Фиг. 23й) 

 
Когато полетата са без отметка, промени се записват единствено с избор на бутон 
„Запис“. 

 
В. Изчисления и параметри (Фиг. 23к) 

 
(Фиг. 23к) 

а. Изчистване на калкулирани стойности - изтриване на изчислени (и вече 
невалидни) стойности на буферни полета в базата данни и предизвикване на 
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повторно изчисление с текущите данни. В приложението Омекс®2000 тази 

функция се извършва с бутон . 
б. Запомняне на име за влизане – Програмата запомня или не потребителското 

име и парола. 
в. Смяна формата на датата и числата 
г. Автоматично добавяне перо Аванс  - При поставена отметка в полето 

“Автоматично добавяне на перо Аванс” и добавяне на аванс на служител в 
меню “Общи данни”, то в “Начисления и удръжки” на служителя автоматично 
се добавя такова перо. Но ако служителят (служителите) вече има(т) такова 
перо, препоръчва се тази опция да се изключи и при необходимост от добавяне 
на перо Аванс, това да се извършва чрез “Групови операции”. 

д. Ведомости по купюри - При поставена отметка в полето, съответният документ 
ще бъде изведен по купюри. 

е. Подредба на номенклатурите – От падащо меню има възможност за избор на 
подредба „По ред на въвеждане”, „По азбучен ред” и „По код”. (Фиг.23л) 

 

 
(Фиг. 23л) 

 

2. Интерфейс (Фиг. 24) 
В екран „Интерфейс“ се задават потребителски настройки за визуализацията на 
системата: 

 Сектор „Екранен интерфейс“ – Възможност за избор от падащо меню на шрифт и 
език, на които да се визуализира главния прозорец на приложението, менютата и 
подменютата. Избраният език се активира, само ако клиентът има разрешение за 
това, което се дефинира в продуктовия му ключ. 

 Сектор „Теми“ – Възможност за избор на цветова тема за външния вид на системата. 
 

 
(Фиг. 24) 
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3. Специални 
В този екран се предоставя възможност за  индивидуални потребителски настройки. 

(Фиг. 25) 

 
(Фиг. 25) 

 

А. Стартово лого – Възможност за зареждане на стартово лого чрез бутон . 
Б. Обновяване чрез интернет – Потребителят има възможност да избере дали 

системата автоматично да проверява за нови версии на продукта и през какъв 
интервал. 

В. Директория на изходния файл на общо осчетоводяване – Чрез бутон  се задава 
място за съхранение на изходния файл на общо осчетоводяване. 

Г. Настройки на принтерите за печат на платежни 
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4. Комуникация   (Фиг. 26) 
 

 
(Фиг. 26) 

 

 В сектор Proxy сървър се задават proxy-сървър/порт и име и парола за него (ако се 
изискват) за връзка с интернет.  

 В сектор „Връзка със сървъра” се задават параметри за прехвърляне на файлове 
между Омекс-сървър и Омекс-клиент. 
 

Забележка:  
Промяна на настройката без консултация със специалисти от ОмегаСофт ООД ще 
доведе до блокиране на приложението. 
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IV. Актуализация на БД 
Актуализация  на базите данни се налага при преминаване към по-висока версия на 

приложението “Омекс® 2000” или при разархивиране от архив на по-стара версия на 
базите данни. 

 

Забележка: 
Преди стартиране на модул „Актуализация на БД” е необходимо всички приложения 
“Омекс® 2000” (Omeks2k.EXE) и “Омекс® Сървър” (Omekssrvs.exe или Omekssrvd.exe) да 
бъдат спряни.  
Важно е да се следват инструкциите и внимателно да се четат съобщенията, 
извеждани като помощна информация. 

 
А. При стартиране на модул „Актуализация на БД” се отваря началният екран, 

съдържащ важна информация относно функционирането на модула. (Фиг. 27) 

 
(Фиг. 27) 

В горната част на екрана са изписани версията, до която ще се извърши 
актуализацията и СУБД, с която работи приложението – Interbase/Firebird или MSSQL. 

С бутон „Напред“ се преминава към следващия екран.. 
С бутон „Отказ“ приложението се затваря. 

Б. Екран „Избор на бази”  
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В този екран се предоставя възможност за избор на бази за обновяване и версия, до 

която да бъдат обновени. Съдържа се информация за базите данни и възможност за 
допълнителни настройки на процеса по актуализация. (Фиг. 28) 

 

 
(Фиг. 28) 

 Обновяване до версия – В този сектор се задава версията, до която да бъде 
обновена базата данни. По подразбиране е зададена текущата версия на 
програмата. 

 Допълнителни настройки – По подразбиране няма поставени отметки. 
Препоръчително е поставянето на отметка пред функция „Безусловно обновяване”. 

 Бази данни за обновяване – Този сектор съдържа списък с всички съществуващи 
бази данни в инсталацията на Омекс® 2000. С бутоните в лентата над списъка с бази 
се извършва съответния избор на бази данни за актуализиране. 

 Информация за базата данни – Този сектор предоставя информация за база данни, 
маркирана в горния списък – Пътека към базата данни и към архивите ѝ, версия на 
базата, месец на обработка, булстат на фирмата, в кой модул на Омекс® 2000 се 
обработва базата и др. 
С бутон „Напред“ се преминава към следващия екран.  
С бутон „Отказ“ приложението се затваря. 

В. Екран „Актуализация” 
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 В този екран с избор на бутон „Изпълнение“ се стартира актуализацията на базата 
данни. (Фиг. 29) 

 
(Фиг. 29) 

Действията на приложението се изписват в текстовия прозорец. 
При успешно приключване на актуализацията на последния ред в текстовия 

прозорец стои съобщението “Версията на базата обновена до…. ОК”. (Фиг. 29а) 
 

 
(Фиг. 29а) 

При възникване на  грешки или неуспешно протичане на актуализацията, системата 
извежда съобщение с причините за това. Тези съобщения се записват в bin-
директорията във файла Update2k.log. 
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След отстраняване на причините за възникнала грешка отново се стартира 
актуализация на БД. 

Приложението се затваря с бутон „Изход“. 

V. Архивиране на данните 
Модул „Архивиране на данните” служи за архивиране на данни,  когато е 

невъзможно извършване на тази операция от основното приложение Омекс® 2000.  

При стартиране на модул „Архивиране на данните” се отваря екран „Архивиране на 
БД”. (Фиг. 30) 

 
(Фиг. 30) 

 Полетата „Конфиг. БД” (конфигурационна база данни), „СУБД” (система за 
управление на база данни) , “Пътека към БД”  и „Арх. директория” са 
информационни и в тях не може да се нанасят промени.  

 В поле „БД за архивиране”  от падащ списък се избира желаната база. 

 В поле „Архивен файл” се задава наименование за архивния файл. Файлът ще 
бъде запазен в архивната директория с наименование „Булстат на 
фирмата_зададеното наименование” (Фиг. 30а) 

 

 
(Фиг. 30а) 
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Процесът по архивиране се стартира с бутон „Старт“. 
Успешното архивиране се потвърждава с изписване на съобщение в екран 

„Резултат”. (Фиг. 30б) 
 

   
(Фиг. 30б) 

  
При неуспешно архивиране на базата данни, системата извежда съобщение с 

причината. След отстраняване на посочената причина отново се стартира архивиране 
на БД. 

Приложението се затваря с  бутон  „Изход“. 
 

 

VI. Възстановяване на данните 
 Модул „Възстановяване на данните” служи за възстановяване на данни от архив, 

когато е невъзможно извършване на тази операция от основното приложение Омекс® 

2000.  
При стартиране на модул  „Възстановяване на данните” се отваря екран  

„Възстановяване на БД”. (Фиг. 31)  
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(Фиг. 31) 

 

 Полетата „Конфиг. БД” (конфигурационна база данни), „СУБД” (система за 
управление на база данни)  и “Пътека към БД”  и „Арх. директория” са 
информационни и в тях не може да се нанасят промени.  

 В поле „Архивен файл” се задава пълната пътека до архивния файл с бутон  . 

 В поле „Възстанови в БД”  от падащ списък се избира желаната база. 
 

Процесът по възстановяване на БД се стартира с бутон „Старт“. 
Успешното възстановяване  се потвърждава с изписване на съобщение в екран 

„Резултат”. (Фиг. 31а)  
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(Фиг. 31а) 

При неуспешно възстановяване на базата данни, системата извежда съобщение с 
причината. След отстраняване на посочената причина отново се стартира 
възстановяване  на БД. 

Приложението се затваря с  бутон  „Изход“. 
 
 

VII. Архивиране на Конфигурационната база данни 
Модул "Архивиране на Конфиг. БД" се използва когато е необходимо архивиране на 

конфигурационната база данни и е невъзможно извършване на операцията от 
основното приложение Омекс®2000. 

При стартиране на модул "Архивиране на Конфиг. БД" се отваря екран. (Фиг. 32) 

 
(Фиг. 32) 
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 Полета "СУБД" (система за управление на база данни) и "Конфиг. БД" 
(конфигурация на база данни) са информационни и в тях не може да се нанася 
промяна. 

 В поле "Архивен файл" бутон  се задава пълната пътека до архивния файл и 
наименование за файла.  

С бутон „Архивиране“ се стартира процедурата по архивиране на текущата 
конфигурационна база данни в посочения в пътеката файл. 

Успешното възстановяване  се потвърждава с изписване на съобщение в екран 
„Резултат”. (Фиг. 32а) 

 

 
(Фиг. 32а) 

 
 При неуспешно архивиране на базата данни, системата извежда съобщение с 
причината. След отстраняване на посочената причина отново се стартира архивиране 
на конфигурационната на БД. 
 Приложението се затваря с  бутон  „Изход“. 
 
 

VIII. Поддръжка на БД 
 

Забележка: 
Използвайте това средство само по указание от ОмегаСофт ООД.  
Служи за поправка и пресъздаване на базата данни. Използва се само в случай на 
повреда на БД. 

 
При стартиране на модул „Поддръжка на БД” се отваря екран 

„Омекс2000/Поддръжка на БД”. (Фиг. 33)   
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(Фиг. 33) 

 

 Полета "СУБД" (система за управление на база данни) и "Конфиг. БД" 
(конфигурация на база данни) са информационни и в тях не може да се нанася 
промяна. 

 В поле „База данни” от падащо меню се избира базата данни, която ще се 
обработва. 

 Поле „Пътека към БД” се зарежда автоматично след избора на база данни. 

 В поле „Пропусни” по подразбиране е въведено BBOX;JOBRESULTS;BLACKBOX, което 
означава, че едноименните таблици в новата база данни ще се пресъздадат без 
записите в тях. 

 В поле “Скрипт във файл” автоматично се зарежда пътеката към избраната база, в 
която ще се създаде  файл с разширение *.SQL, в който модулът създава скрипт. От 
този скрипт по-нататък се създава наново базата данни.  

  
След попълване на необходимата за работата на модула информация, се избира 

бутон , с който се стартира операцията. 
 

Забележка: 

Бутон  се използва само от екипа на ОмегаСофт ООД. 

 
По време на работа на модула, в сектор “Статус” автоматично се изписва 

информация за процеса. Работата на модула е приключила успешно, когато 
последният информационен ред в сектор “Статус” съдържа “Създаване на базата 
данни...ОК; Свързване към базата данни...ОК; Изпълнение на срипт...OK”. (Фиг. 33а) 
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(Фиг. 33а) 

 

Приложението се затваря с  бутон  „Изход“ . 
Пресъздадената база е със същото име и се намира на същото място, на което е била 

и старата база данни. Старата база данни е преименувана и в този пример тя носи име 
DATA.GDB.$$$. (Фиг. 33б) 

 

 
(Фиг. 33б) 

 
 
 
 
 
 

IX. Помощ сега  
 Чрез модул „Помощ сега” се осъществява дистанционна връзка с екипа ва 
ОмегаСофт ООД. Дистанционната помощ е платена услуга и за ползването ѝ е 
необходима предварителна заявка. 
 При стартиране на модул „Помощ сега”  се извежда екран с условия за ползване 
на услугата. (Фиг. 34) 
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(Фиг. 34) 

С бутон  се приемат условията и се продължава към осъществяване 
на услугата. 

С бутон  се отказва ползването на услугата. 
 
При стартиране на услугата се извежда екран на вграденото в Омекс®2000 

приложение за дистанционен достъп TeamViewer. (Фиг. 34а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Фиг. 34а) 
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Екранът съдържа уникални идентификатор (Your ID) и парола (Password), които 
трябва да се продиктуват на служителя на ОмегаСофт ООД, който ще извърши услугата. 

След успешна идентификация се стартира дистанционният достъп за извършване на 
дистанционна услуга. 
 
 

X. Диагностика на системата 
Модул „Диагностика на системата” извършва проверка на СУБД, Конфигурация, 

Операционна система, Комуникация и др. за правилното функциониране на Омекс® 

2000. 
В отворилия се екран "Омекс® Диагностика" се извеждат резултатите от извършената 

проверка. (Фиг. 35) 
 

  
(Фиг. 35) 

 
 

XI. Управление на Омекс® Сървър 
 

Чрез модул „Управление на Омекс Сървър” се осъществява контрол на работата на 
приложенията Омекс® Сървър и Омекс® WebWatcher на системата “Омекс® 2000”, когато 
са стартирани на друг компютър в мрежата (мрежов режим).  

При стартиране на модула се извежда работният екран „Управление на Омекс 
Сървър”. (Фиг. 36) 
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(Фиг. 36) 

 
Избор на приложение за управление се извършва с бутоните, носещи 

наименованието на приложението - . 
Приложенията се управляват чрез  активни бутони, носещи наименованието на 

функцията, която изпълняват -  . 

В поле   се съдържа информация за активността на приложението – 
инсталирано или не, стартирано или спряно. 

Използването на функцията за прекъсване на “Омекс® Сървър” има смисъл от 
машината-клиент при мрежова инсталация на “Омекс® 2000”. Тя спестява много време 
на потребителите, когато е необходимо временно да се спре сървиса, да се рестартира 
или да се тества връзката с него. 
 
 
 

XII. Преглеждане на ключ 
 Модул „Преглеждане на ключ” служи за справка относно притежателя на 
програмния продукт, поддръжката, лицензите и активните модули и приложения в 
Омекс® 2000. 
 При стартиране на модул „Преглеждане на ключ” се извежда информационният 
екран  "Информация от програмния ключ". (Фиг. 37) 
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(Фиг. 37) 

 
Екранът е аналогичен на този, който се извежда през меню „Сервиз” -> Програмен 

ключ от основното приложение на Омекс® 2000, но не предоставя възможност за смяна 
на програмния ключ. 

В екранът няма възможност за извършване на промени. 
 
 

XIII. Администрация на Омекс® Сървър 
 

 Модул „Администрация на Омекс® Сървър”  служи за отдалечено 
администриране на Омекс® Сървър. Модулът позволява преглеждане на системната 
информация, включените клиенти и потребители, изпращане на съобщение до 
потребители, изключване на потребители и др.  
 Модулът е предназначен за ползване от системни администратори във връзка с 
разрешаване на системни проблеми. 
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XIV. Изпращане на системна информация 
 

Модулът служи за изпращане на системна информация, когато Омекс® 2000 не може 
да бъде стартиран и е аналогична на функционалността в меню „Сервиз” -> Системна 
информация. 

При стартиране на модула се извежда екран „Изпращане на системна информация”. 
(Фиг. 38) 

 
(Фиг. 38) 

Екранът предоставя избор за изпращане на системната информация.  
Генерираната системна информация се предоставя на екипа на ОмегаСофт ООД за 

разчитане и намиране на решение по възникналия казус. 
 
 
 

 

XV. Преименуване на архиви 
Модулът служи за автоматична промяна на имената на архивите на избраните 

фирми, като се добавя БУЛСТАТ-ът в началото на наименованието на архива. Използва 
се за архивни файлове от предходни години, когато форматът на наименованието не е 
съдържал БУЛСТАТ.  

При стартиране на модула  се извежда екран „Преименуване на архиви”, съдържащ 
списъка с фирми, обработвани с Омекс® 2000. (Фиг. 39) 



 
 
 

41 
 

 
(Фиг. 39) 

  
Избор на фирма се извършва с поставяне на отметка пред името на съответната. 
С бутон „Старт“ се дава начало на процеса. 
Успешното приключване на операцията се потвърждава в сектор „Резултат”. 
Приложението се затваря с  бутон  „Изход“ . 

 
 

XVI. Скорост на обмен на дисково устройство 
 
Модул „Скорост на обмен на дисково устройство”  е предназначен за ползване от 

системни администратори и служи за извличане на информация относно скоростта на 
дисковото устройство при обмен на данни с различни параметри. 


