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Instalację rozpoczynamy od wyboru języka. 

 

Następnie należy wykonać polecenia opisane w instalatorze. 
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Instalacja JRE (Java Runtime Environment) 
Jeżeli instalator nie wykryje zainstalowanej JRE rozpocznie automatycznie instalację. 

Oprogramowanie potrzebne jest do uruchomienia programu Saga Baza 3. 
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Instalacja Adobe Acrobat Reader 
Program Saga Baza 3 wykorzystuje oprogramowanie firmy Adobe do podglądu wygenerowanych 

plików zawierających potwierdzenie złożonego zamówienia. W chwili, gdy instalator nie wykryje 

zainstalowanej wersji Acrobat Reader pokaże poniższy komunikat: 
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Koniec instalacji 

 

Możliwe problemy 
a) Po uruchomieniu procesu instalacji pojawia się komunikat o potwierdzenie uruchomienia 

oprogramowania. Należy wybrad przycisk Uruchom 
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b) W systemach w których występuje ograniczenie kontroli użytkownika należy ustawid 

opcję Uruchom ten program jako administrator (Właściwości SagaBaza.exe, zakładka 

Zgodnośd). Problem ten występuje głównie podczas instalacji aplikacji np. w Program 

Files 
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c) Instalator nie chce się uruchomid. 

Należy uruchomid Menedżer zadań Windows (Ctrl + Shift + Esc) i sprawdzid czy 

uruchomiono proces sb-setup.exe i poczekad chwilę (czas uzależniony jest od systemu 

operacyjnego oraz ustawieo użytkownika.) Jeżeli uruchomiliśmy więcej niż jeden proces 

sb-setup.exe to poprzednie należy zamknąd. 
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d) Po uruchomieniu SagaBaza.exe pojawia się komunikat: 

 

Należy zezwolid na  

e) W systemie zainstalowana jest 64-bitowa wersja JVM 

Program Saga Baza wymaga 32-wersji JVM, która dostępna jest po zainstalowaniu 

programu w katalogu /software/jre-6u24-windows-i586.exe jak również podczas 

instalacji. Wcześniej należy odinstalowad wszystkie wersje „Java” 
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W wersji 64-bitowej po uruchomieniu programu nastąpi zatrzymanie na etapie 

inicjalizacji bazy danych. 

 

 

f) W systemie Windows w wersji 32 bitowej po uruchomieniu programu wyświetlany jest 

komunikat „Ta aplikacja wymaga 32-bitowej wersji JVM!” 

Proszę o zainstalowanie zestawu bibliotek dostępnych na stronie Microsoftu: 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=29 

lub uruchomienie programu /software/vcredist_x86.exe znajdującego się katalogu, gdzie 

zainstalowano SagaBaza 3 (Wcześniej odinstalowad  wszystkie wersje JAVA) 

 

g) W systemie muszą byd odblokowane następujące porty TCP dla połączeo wychodzących: 

21, 82, 465, 19110 (Dokładny opis na naszej stronie internetowej, zakładka 

SagaBaza/Rozwiązania problemów) 

 

h) Błąd połączenia z hostem. Dotyczy wersji < 3.3.0 

Start -> Uruchom, następnie wpisad 

%systemroot%\system32\drivers\etc 

[Enter] 

W pliku hosts dodad linijkę na koocu: 

213.241.4.212 katalog.sagaauto.com.pl 

[Zapisz] 

 

i) Błąd podczas pobierania plików (usługa FTP) 

Można spróbowad  wykonad poniższe zadanie: 

 

Windows Vista/7 

1.  Start -> Uruchom (Windows + R) 

2.  Wpisad cmd [Enter] 

3.  Wpisad polecenie: netsh advfirewall set global statefulftp disable [Enter] 

 

 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=29

