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Rozwiązanie dla kolektorów danych klasy PDA
współpracujące z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Skrócony opis instalacji produktu

str. 1/2

HELPER Zastosowania Informatyki
75-011 Koszalin, ul. Zwycięstwa 106-108, tel. 94 346 33 56, fax 94 346 33 56, e-mail: helper@helper.pl, internet: www.helper.pl

I.

Instalacja panelu administracyjnego
1. Uruchomić pobrany z internetu plik helpermobile.exe. Po rozpakowaniu pakietu
instalacyjnego domyślnie na dysk C do katalogu C:\Helper Mobile x.xx Install
zostanie przeniesiony pakiet instalacyjny aplikacji i automatycznie uruchomi się
instalator panelu administracyjnego (setup.exe).
W przypadku korzystania z dostarczonego nośnika CD, odszukać na nim plik
instalacyjny setup.exe i uruchomić go.
2. W pakiecie instalacyjnym znajdują się między innymi pliki instalacyjne *.cab aplikacji
mobilnej oraz dokumentacja produktu.
3. Po pierwszym uruchomieniu panelu administracyjnego we wskazanej instancji
MS SQL Server zostanie zainstalowana baza danych HELPER_MOBILE.
4. Dalej postępować zgodnie z dokumentacją produktu.

II.

Konfiguracja urządzenia PDA
1. Konfigurację urządzenia PDA naleŜy przeprowadzić w oparciu o jego instrukcję
obsługi.
2. W celu poprawnej pracy aplikacji mobilnej Helper Mobile w urządzeniu naleŜy
skonfigurować niŜej wymienione elementy:
a) wprowadzić nazwę urządzenia;
b) wybrać polskie ustawienia regionalne;
c) ustawienia czytnika kodów kreskowych oraz jego automatyczne uruchamianie
wraz z urządzeniem (\\Windows\StartUp\);
d) obsługę sieci Wi-Fi (WLAN).
Dokładniejszy opis konfiguracji zawarty jest w dokumentacji produktu.

III. Instalacja aplikacji mobilnej
1. Instalację aplikacji mobilnej w urządzeniu najlepiej przeprowadzić za pomocą
zainstalowanej na komputerze stacjonarnym aplikacji Microsoft ActiveSync bądź
MobileDeviceCenter (instalatory aplikacji załączone są do pakietu instalacyjnego).
2. Urządzenie PDA podłączyć do komputera stacjonarnego za pomocą kabla USB i
zainstalować aplikację zgodnie z dokumentacją produktu.
3. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji mobilnej, naleŜy dokonać jej konfiguracji
zgodnie z dokumentacją produktu.

Uwaga:
w przypadku nabycia urządzenia wraz z zainstalowaną aplikacją, naleŜy wykonać jedynie
czynności wymienione w p. I. oraz II.2.d).
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