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1. SCOP 

Acest document descrie pas cu pas operaţiile necesare pentru a configura cu succes 
aplicaţiile de raportare pentru SIUI 2.0, prezentând procesul de upgrade al bazei de 
date din vechea versiune 1.0 a aplicaţiei la noua versiune în scopul păstrării datelor 
existente și continuării lucrului folosind noua vresiune. 

Documentul se adresează utilizatorulor vechilor aplicaţii de raportare și este gândit 
ca o completare a Manulului de Instalare care descrie procesul de instalare a 
aplicaţiei pentru utilizatorii noi ai aplicaţiei. 

Acest ghid este destinat utilizatorilor finali ai aplicaţiei şi nu necesită cunoştinţe 
avansate despre calculatoare. Cunoştinţe de bază despre operarea calculatoarelor 
sunt totuşi necesare pentru desfăşurarea procesului de instalare, cât şi pentru 
utilizarea aplicaţiei. 
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2. PROCEDURA DE UPGRADE 

Această secţiune descrie paşii care trebuie efectuaţi pentru a instala aplicaţia 
desktop SIUI2.0 reutilizând baza de date din versiunea anterioară. 

2.1. PAȘI PREMERGĂTORI 
1. Utilizatorul accesează meniul Administrare \ Baza de date \ 
Arhivare/Restaurare... din versiunea 1.0 a aplicaţiei de raporatre SIUI 

 

Figura 1 – Arhivarea bazei de date iniţiale (1.0) 

2. Utilizatorul se selecteză opţiunea Arhivare care va salva un fişier ce extensia 
.bkp ce conţine arhiva bazei de date şi apasă butonul Înainte. 

 

Figura 2 – Selectarea opţiunii de arhivare 
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3. Utilizatorul se selecteză directorul în care se va salva fişieru cu extensia .bkp 
ce conţine arhiva bazei de date, apoi apasă butonul Înainte.. 

 

Figura 3 – Alegerea directorului în care se salvează arhiva 

 

4. Sistemul prezintă evoluţia procesului de arhivare. Această opereţiune este 
automată şi nu mai necesită interacţiunea utilizatorului. 

 

Figura 4 – Prezentarea procesului de arhivare 
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5. Sistemul afişează starea de succes a procesului de arhivare. 

 

Figura 5 – Pagina de sfârşit a procesului de arhivare 

6. Utilizatorul apasă butonul Închide pentru a părăsi asistentul de arhivare. 

 

2.2. RESTAURAREA PROPRIU-ZISĂ 
1. Dupa instalare aplicatie de raportare SIUI versiunea 2.0 utilizatorul execută 

click pe iconiţa aplicaţiei din meniul Start sau click pe iconiţa de pe desktop: 

 

Figura 6 – Iconiţa de pornite a aplicaţiei SIUI 2.0 

 

2. Sistemul lansează în execuţie aplicaţia de raportare SIUI 2.0. În cazul În care 
serverul MSSQL este instalat, sistemul continua cu crearea bazei de date a 
aplicaţiei. 

 

Figura 7 – Crearea bazei de date 
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3. Sistemul afișează asistenul de activare a aplicaţiei. 
Pentru restaurarea unei ahive a versiunii anterioare a aplicaţiei de raportare 
utilizatorul bifează opţiunea “Restaurare din arhiva” din partea de jos a 
ecranului. 

 

Figura 8 – Selectarea opţiunii de restaurare din arhivă 

 

4. Sistemul prezinta fereastra de Selectare fisiere de initializare. 

 

Figura 9 – Ecrenul de selecţie a fişierului arhivă 



 

Hewlett-Packard Corp 20.12.2010 
Versiune: 2.0 RELEASED Pagina 9 din 11 

5. Utilizatorul alege fisierul ce conţine arhiva (cu extensia .bkp) din versiunea 1.0 
a aplicatiei de raportare şi apasă butonul Înainte.. 

 

Figura 10 – Exemplu de selecţia a fişierului arhivă 

 

6. Sitemul afişează evoluţia procesului propriu-zis de import al datelor. 

 

Figura 11 – Evoluţia procesului de activare/restaurare a bazei de date 
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7. Sistemul afişează starea de succes a procesului de arhivare. 

 

Figura 12 – Ecranul de stare a procesului de activare/restaurare 

8. Utilizatorul apasă pe butonul Inchide. 

 

2.3. AUTORIZAREA ACCESULUI LA APLICAŢIE 

În acest moment aplicaţia este instalată şi pregătită pentru a fi utilizată, sitemul 
afişând ecranul de autorizare: 

 

Figura 13 – Ecreanul de autorizare a accesului la aplicaţie 

Utilizatorul: Completează câmpurile Nume utilizator şi Parola cu aceşeaşi valori ca 
cele folosite în versiunea 1.0. 
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Sistemul: Verifică numele şi parola introdusă şi, dacă acestea sunt corecte (identice 
cu cele folosite anterior), afişează ecranul de mai jos, specific fiecarui tip de aplicaţie 
de raportare: 

 

Figura 14 – Ecranul principal a aplicaţiei 

Dacă paşii de mai sus au putut fi parcurşi în totalitate, aplicaţia de raportare SIUI 2.0 
a fost instalată cu toate datele existente în aplicatia SIUI versiunea 1.0. 


