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Instalacja pakietu Finanse Optivum SQL/ 
Inwentarz Optivum SQL 

1. W pierwszej kolejności należy zainstalować Microsoft SQL Server Express 2012, według poniżej po-
rady: 
 
http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/techniczne/Tech_Instalacja-SQL2012-
Express.pdf 

2. Po instalacji Microsoft SQL Server uruchomić pakiet instalacyjny programów Finanse Optivum SQL/In-
wentarz Optivum SQL: 

https://www.vulcan.edu.pl/aktualizacje 

3. W kolejnym kroku należy zarejestrować program za pomocą Rejestratora:  

http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/techniczne/Tech_Instalacja-programu-
Optivum_v2.pdf 

4. Przed uruchomieniem programu konieczne jest utworzenie pustej bazy danych SQL dla programu.  
Poniżej szczegółowa instrukcja tworzenia nowej bazy SQL: 

Na serwerze Microsoft SQL Server założyć pustą bazę danych, do której będą przenoszone dane pro-
gramu Finanse/Inwentarz Optivum. Tworzenie pustej bazy danych dla programu Finanse/Inwentarz 
Optivum SQL należy rozpocząć od uruchomienia programu ADMFKSQL.exe znajdującego się w lokali-
zacji C:\Program Files\Common Files\VULCAN. lub C:\Program Files (x86)\Common Files\VULCAN.  
 

Program ADMFKSQL.exe służy do technicznej obsługi bazy danych, czyli aktualizacji wersji bazy 
danych i tworzenia nowej bazy danych. 
Program ADMFKSQL.exe musi być uruchomiony na serwerze, na którym nastąpi proces prze-
noszenia danych między programami. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Problemy techniczne - SQL 
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        W powyższym oknie należy wskazać: 

Nazwę serwera\nazwę instancji, do której użytkownik chce się zalogować. W wypadku pro-
gramów VULCAN jest to nazwa komputera\Optivum_2012. Nazwę tą można odczytać z kom-
ponentu SQL – Management SQL Server, przy połączniu z bazą w miejscu jak na zrzucie 
ekranu: 

 

                  

5. Zaznaczona opcja logowanie Windows – wykorzystuje bieżące konto użytkownika domeny lub sys-
temu operacyjnego do utworzenia połączenia; niezaznaczona opcja logowanie Windows – umożliwia 
podanie konta logowania SQL Server i odpowiadającego mu hasła. 

 
Kliknąć przycisk Połącz. Program ADMFKSQL.exe połączy się z serwerem bazy danych Micro-
soft SQL Server 2012 Express Edition. W oknie Zarządzanie bazą danych Finanse/Inwentarz SQL 
nacisnąć przycisk Utwórz nową bazę danych. W oknie Tworzenie nowej bazy danych kliknąć 
przycisk . Otwarte zostanie okno Przeglądanie w poszukiwaniu folderu, w którym należy 
wskazać docelowy katalog, gdzie będzie utworzona baza danych na serwerze SQL Server. Po 
naciśnięciu przycisku OK w oknie Tworzenie nowej bazy danych w sekcji Katalog pliku bazy 
danych zostanie wyświetlona ścieżka do folderu, w którym zostaną utworzone pliki bazy da-
nych w SQL Server. Aby uruchomić proces tworzenia bazy danych dla programu Finanse/In-
wentarz Optivum SQL za pomocą Microsoft SQL Server 2012 Express Edition należy kliknąć 
przycisk Utwórz. 

 

6. Po utworzeniu pustej bazy danych należy uruchomić program. Po uruchomieniu programu pojawi się 
okno „Logowanie użytkownika”, pierwsze (domyślne) dane do logowania, do programu są taki jak na 
zrzucie poniżej.  

 
W polu „Server SQL”  program sam powinien zaciągnąć nazwę lokalizacji SQL, natomiast w polu 
„Baza SQL” należy podać nazwę bazy danych, która zostaną podana w narzędziu ADMFKSQL.exe 
(domyślnie: KGO). 
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Po wpisaniu niezbędnych danych program uruchomi się z pustą bazą danych i będzie gotowy do użytku. 
 


