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Pierwsze uruchomienie programu MOL 
Optivum na komputerze pełniącym rolę 
stacji roboczej 
Program MOL Optivum korzysta z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL i może być używany rów-
nocześnie na wielu komputerach pracujących w sieci. Wówczas na jednym z komputerów musi być zain-
stalowany serwer SQL oraz program MOL Optivum (wykorzystywany m.in. do założenia bazy danych oraz 
zdefiniowania użytkowników programu). Natomiast użytkownicy programu MOL Optivum (bibliotekarz) 
instalują jedynie program na swoim komputerze (stacji roboczej) i po połączeniu sieciowym z serwerem 
SQL pracują na bazie danych (jako tzw. klienci). 

Do komunikacji między komputerem użytkownika a serwerem SQL używany jest protokół TCP/IP. W przy-
padku SQL Server transmisja domyślnie odbywa się na portach TCP 1433 oraz UDP 1434. 

Opisane w poradzie czynności wykonujemy, gdy: 

1. Na komputerze pełniącym rolę serwera zainstalowany jest  program MOL Optivum oraz Microsoft 
SQL Server. 

2. Program MOL Optivum pracuje poprawnie na komputerze pełniącym rolę serwera. 

3. Komputery widoczne są w sieci, dodatkowo na komputerze pełniącym rolę serwera odblokowane 
są w Zaporze systemu Windows porty 1433 TCP i 1434 UDP. 

4. Na komputerze pełniącym rolę stacji roboczej zainstalowany jest program MOL Optivum oraz 
Microsoft SQL Server Native Client w odpowiedniej dla systemu wersji (x32 lub x64). 

Procedura pierwszego uruchomienia programu MOL Optivum na stacji roboczej 

1. Po zainstalowaniu programu MOL Optivum na stacji roboczej uruchom go. Wyświetli się okno kreatora 
podłączenia do bazy. 

2. W oknie powitalnym kreatora kliknij przycisk Następny. 

MOL Optivum 



 
MOL Optivum. Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę stacji roboczej 2/4 

 www.vulcan.edu.pl 

 

3. W kroku Sposób podłączenia do bazy zaznacz opcję Podłączenie do już istniejącej bazy i kliknij przy-
cisk Następny.  

 

4. W kroku Wybór serwera i bazy wprowadź nazwę komputera-serwera, na którym została utworzona 
baza danych, nazwę instancji oraz numer portu komunikacyjnego z serwerem (1433): 

 Uaktywnij pole Nazwa serwera poprzez wstawienie znacznika w polu wyboru z lewej strony.  

 Wyraź zgodę na włączenie funkcji zmiany nazwy serwera, klikając przycisk OK w wyświetlonym 
oknie z komunikatem. 
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 W polu Nazwa serwera wprowadź nazwę komputera-serwera (lub IP). 

 Postępując analogicznie wprowadź nazwę instancji oraz numer portu.  

 

 Kliknij przycisk Następny. 

5. W ostatnim kroku kreatora pojawi się komunikat o pomyślnym podłączeniu programu do bazy. Kliknij 
przycisk Zakończ.  
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Program MOL Optivum uruchomi się.  

 


