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Pomoc techniczna

Instalacja nienadzorowana

Instalator pakietu Asix w wersji 7.1.2 wzwyż obsługuje tryb instalacji nienadzorowanej
pakietu. Użycie tego trybu wymaga wykorzystania w procesie intalacyjnym pliku INI
zawierającego parametry instalacji, podlegające indywidualnej deklaracji przez użytkownika.
W pakiecie instalacyjnym systemu Asix znajduje się plik ASIX-INSTALLER.INI z
przykładową konfiguracją wspomnianych parametrów. Należy ten plik skopiować wraz z innymi
plikami instalatora do wspólnego katalogu na lokalny dysk, a następnie zmienić nazwę pliku z
ASIX-INSTALLER.INI na ASIX.INI. W pliku tym umieszczone zostały wstępnie skonfigurowane
parametry, które umożliwią wykonanie automatycznej instalacji pakietu. Parametry należy
zdefiniować według własnych potrzeb.
Poniżej zestawienie i opis parametrów instalacyjnych pakietu Asix.
Opcja pozwalająca uruchomić program instalacyjny w trybie ukrytym dla użytkownika:
;To use INI configuration file:
;- rename this [asix-installer.ini] file to asix.ini
;- run installator: asix.exe
[Asix]
;cHideInterface=TRUE - instalation in hidden mode
cHideInterface=FALSE

Opcje pozwalające wprowadzić informacyjne dane na temat użytkownika i firmy:
;user information
cUserName=Enter user name
cOrganization=Enter company name

Opcja pozwalająca zmienić domyślny folder, do którego zostaną skopiowane pliki systemu Asix:
;Enter path to install Asix programs
;expression $PROGRAMFILES$ means:
;"C:\Program files (x86)\" in 64-bit operating system
;or "C:\Program files\" in 32-bit operating system
cInstallToFolder="$PROGRAMFILES$Askom\Asix\"

Opcja pozwalająca zmienić domyślny folder, w którym tworzone są aplikacje systemu Asix:
;cAsixAplicationsFolder - Asix Aplications Folder
cAsixAplicationsFolder="c:\AsixApp"

Opcja pozwalająca wprowadzić nazwę grupy skrótów w menu starszych systemów Windows:
;shortcut folder
cProgramFolder=Asix

Opcja pozwalająca pominąć instalację przykładowych aplikacji:
UWAGA: Ustawienie parametru na false spowoduje, że instalacja przekładowych aplikacji będzie
wymagała interakcji ze strony użytkownika systemu Windows.
;------------------------------------------------------;cSkipDemoApp=TRUE - don't install Demo Application
;set TRUE - for hidden instalation
cSkipDemoApp=TRUE
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Opcja pozwalająca pominąć instalację raportów technologii MS Reporting Services:
UWAGA: Ustawienie parametru na false spowoduje, że instalacja raportów będzie wymagała
interakcji ze strony użytkownika systemu Windows.
;cSkipReports=TRUE - don't install Reporting Services reports
;set TRUE - for hidden instalation
cSkipReports=TRUE

Opcja pozwalająca pominąć instalację przeglądarkowych aplikacji (także AsTrend i AsAlarm):
UWAGA: Ustawienie parametru na false spowoduje, że instalacja aplikacji może wymagać
interakcji ze strony użytkownika systemu Windows.
;cSkipIISConfiguration=TRUE - don't install Web components of Asix system
;set TRUE - for hidden instalation
cSkipIISConfiguration=TRUE

Opcja pozwalająca pominąć instalację driverów HASP:
;-------------------------------------------------------;cSkipHASPInstallation=TRUE - don't install HASP driver
;set TRUE - for HASP driver instalation omission
cSkipHASPInstallation=TRUE

Opcja pozwalająca pominąć instalację dokumentacji systemu Asix, Asix.Evo:
;cSkipDocumentations=TRUE - don't install Asix help and documentation
;set TRUE - for Asix help and documentation instalation omission
cSkipDocumentations=TRUE
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