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1.

Підготовчі роботи

Встановлення пакетів оновлення передбачає оновлення для серверної частини, сервера
аплікацій та веб-сервера Комплексу ISpro. Оновлення виконується для всіх баз даних
підприємств (схем для зберігання даних підприємств), які належать до однієї серверної частини
(схеми для зберігання системних даних) Комплексу.
УВАГА! Перед встановленням пакетів оновлення Комплексу ISpro необхідно обов’язково
створити резервну копію даних підприємства та зберегти її.
1.1. Перед встановленням пакета оновлень Комплексу ISpro необхідно ознайомитися з
пояснювальною запискою до пакету оновлення, яка знаходиться разом з пакетом оновлень.
Також необхідно:
• всім користувачам закінчити роботу з Комплексом ISpro. Якщо користувачі не
закінчили роботу зупинка сервера аплікацій приведе до закриття Комплексу ISpro з
можливою втратою даних;
• зупинити сервер аплікацій ISpro.
Зупиняти сервер аплікацій ISpro можна кількома способами:
• через Служби: Мій комп'ютер / Керувати / Служби та застосунки / Служби /
Служба сервера аплікацій IS-pro 8.ХХ;
• через меню Пуск / Система Windows / Засоби адміністрування Windows / Служби /
Служба сервера аплікацій IS-pro 8.ХХ.
По натисненню правої кнопки миші в контекстному меню обрати команду Stop
(Зупинити).

Рис. 1 – Зупинка роботи сервера аплікацій існуючої версій
1.2. Завантажити з сайту СОІД (ІС-Про. Система обміну інформацією з партнерами) –
https://siid.ispro.ua/
файл
установки
з
сервером
аплікацій
–
APppServ_8_XX_XXX_XXX.exe.
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1.3. Запустити файл APppServ_8_XX_XXX_XXX.exe (користувач повинен мати права
адміністратора).
1.4. У вікні майстра ISpro – InstallShield Wizard обрати мову встановлення зі списку:
Українська, Російська; натиснути кнопку Далі.

Рис. 2 – Вікно привітання та початку встановлення / оновлення сервера
аплікацій ISpro
1.5. Вказати директорію, де розміщено файли встановленого сервера аплікацій, який потребує
оновлення. Для цього натиснути на кнопку Огляд вікна ISpro 8.00.003.999 Оновлення
сервера аплікацій. Необхідно обрати каталог, що знаходитися на локальному диску
сервера. Після вибору каталогу натисніть кнопку Далі.

Рис. 3 – Вибір каталогу з попередньою встановленою версію сервера аплікацій
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1.6. Підтвердити готовність до оновлення сервера аплікацій – натиснути кнопку Встановити.

Рис. 4 – Процес оновлення сервера аплікацій та його компонентів
Після завершення оновлення, вікно ISpro 8.00.003.999 Оновлення сервера аплікацій
самостійно закриється.
На даному етапі підготовчі роботи виконані, далі виконується етап встановлення пакету
оновлення – пункт 2.

2.

Встановлення пакетів оновлення

УВАГА! Запуск файлу встановлення оновлень необхідно виконувати від імені
адміністратора або користувач повинен мати права адміністратора.
Щоб розпочати встановлення пакету оновлень необхідно:
2.1. Завантажити з сайту СОІД (ІС-Про. Система обміну інформацією з партнерами) –
https://siid.ispro.ua/ файл установки пакета оновлень.
2.2. Запустити файл (користувач повинен мати права адміністратора), який має формат:
• для звичайних (планових) оновлень – 8_ХХ_ХХХ_pack.exe. Встановлюється на
попередній пакет оновлень (наприклад, пакет оновлень для 8.000.003.999
встановлюється на попередній пакет версії 8.000.002);
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для кумулятивних оновлень – 8_ХХ_to_ХХХ_pack.exe. Він може бути встановлений на
будь-який з раніше встановлених пакетів версії (наприклад, на 8.00.000 може бути
встановлений кумулятивний пакет 8_00_to_003_pack.exe).
Натиснути кнопку Далі.
2.3. У вікні ISpro – InstallShield Wizard обрати мову встановлення і натиснути ОК.
•

Рис. 5 – Вибір мови встановлення
2.4. Для продовження встановлення пакету оновлення натиснути кнопку Далі.

Рис. 6 – Запуск встановлення пакету оновлень
2.5. Необхідно обрати каталог з Комплексом ISpro, натиснувши на кнопку Огляд, в який буде
встановлений пакет оновлень. Після вибору каталогу натиснути кнопку Далі.

КЕРІВНИЦТВО ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ПАКЕТІВ ОНОВЛЕННЯ

6

Версія 8.00.003

Рис. 7 – Вибір каталогу зі встановленим Комплексом
Майстер встановлення пакету перевірить параметри ISpro в зазначеному каталозі. Якщо
там встановлена інша версія Комплексу ISpro буде виведене відповідне повідомлення. Також,
інсталятор пакета повідомить про те, що пакет оновлень даного релізу вже встановлений, якщо
проводиться повторна його інсталяція. Окрім того, інсталятор пакета повідомить, якщо вказано
невірний каталог.

Рис. 8 – Інформаційне повідомлення
2.6. Натиснути кнопку Встановити для початку процесу встановлення пакету оновлень
Комплексу ISpro.

Рис. 9 – Процес встановлення пакету оновлень
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2.7. При виведенні повідомлення, вкажіть Ім’я та Пароль адміністратора СУБД і натисніть
кнопку ОК. Запускається процес оновлення системних даних.

Рис. 10 – Введення ім’я та паролю адміністратора СУБД
2.8. Під час встановлення пакета оновлень, на вимогу Комплексу, необхідно запустити Службу
сервера аплікацій ISpro.

Рис. 11 – Повідомлення про необхідність запуску Служби сервера аплікацій
Запустити службу сервера аплікацій ISpro можна кількома способами:
• через Служби: Мій комп'ютер / Керувати / Служби та застосунки / Служби / Служба
сервера аплікацій IS-pro 8.ХХ;
• через меню Пуск / Система Windows / Засоби адміністрування Windows / Служби /
Служба сервера аплікацій IS-pro 8.ХХ.
По натисненню правої кнопки миші в контекстному меню обрати команду Запустити.

Рис. 12 – Запуск роботи сервера аплікацій
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Якщо в процесі запуску служби сервера аплікацій виникла помилка 1069: Служба не
запущена через помилку входу в систему, тоді необхідно налаштувати запуск служби. Це
пояснюється тим, що при видаленні старого сервера аплікацій, видаляється і служба Windows,
яка була під нього налаштована.

Рис. 13 – Помилка при запуску служби сервера аплікацій
Для налаштування запуску служби необхідно у вікні Служби виділити Служба сервера
аплікацій IS-pro 8.ХХ і по натисненню правої кнопки миші в контекстному меню обрати
команду Властивості і на закладці Вхід в систему встановити параметр З системним обліковим
записом і натиснути кнопку ОК.
У дуже рідких випадках використовується параметр З обліковим записом, де необхідно
обрати обліковий запис, ввести і підтвердити пароль.

Рис. 14 – Налаштування запуску сервера аплікацій. З системним обліковим записом
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І знову повторити запуск Служби сервера аплікацій IS-pro 8.ХХ через Служби.
2.9. Після виконаний дій з запуску Служби сервера аплікацій ISpro, натиснути кнопку ОК у
вікні повідомлення про необхідність запуску Служби сервера аплікацій.
2.10. У зв'язку з підвищенням вимог безпеки, конвертація даних після включення сервера
аплікацій відбувається по авторизації користувача в Комплексі ISpro. Перед кожним
етапом конвертації буде виводитися запит на введення облікових даних адміністратора
ISpro (імені і паролю). Не плутайте з адміністратором СУБД!

Рис. 15 – Вікно реєстрації користувача
Далі відбувається процес конвертації даних, що займає деякий час.
2.11. Після успішного встановлення пакета оновлень Комплексу ISpro натиснути кнопку
Готово.

Рис. 16 – Завершення процесу встановлення пакету оновлень
Якщо при встановленні пакету оновлень ISpro сталася помилка під час оновлення
серверних об'єктів (можлива причина – серверні об'єкти були заблоковані сторонніми додатками)
необхідно провести оновлення серверних об'єктів. Для цього необхідно увійти в адміністратор
Комплексу (в каталозі серверної частини, наприклад: <Диск>: \ ISPRO.SRV \ DOS \ bpw.exe)
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відкрити систему Адміністратор, модуль Підприємства та доступ до даних і по пункту меню
Реєстр / Оновити серверні об'єкти запустити процес.

Рис. 17 – Поновлення серверних об’єктів. Пункт меню Реєстр / Оновити серверні об'єкти
Оновлення серверних об'єктів складається з поновлення: збережених процедур, тригерів,
уявлень і описів таблиць. Перевірка описів таблиць займає тривалий час. Однак її необхідно
виконати, якщо пакет оновлень ISpro був встановлений некоректно. На всі питання натискати
кнопку ОК.
Встановіть позначки на необхідні процедури. Для підтвердження виконання перевірки
описів таблиць натисніть кнопку ОК.

Рис. 18 – Параметри налаштування оновлення серверних об'єктів
Після завершення створення серверних об'єктів натисніть кнопку ОК. При виведенні
повідомлення виконайте перезапуск робочої станції.
За потреби, можна (але не обов’язково) оновити тонкий клієнт – пункт 3 даного
керівництва.
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Далі перейдіть до оновлення веб-сервера ISpro – пункт 4 даного керівництва.

3.

Оновлення тонкого клієнта

Тонкий клієнт – програмний додаток, що використовується в якості робочої станції і
виконує роль робочого місця користувача. При встановленні пакету оновлень, рекомендується й
оновлення тонкого клієнта.
3.1. За допомогою веб-браузера (рекомендовано Chrome, Microsoft Edge) в полі адресного рядка
вводиться адреса у форматі:

http://<адреса сервера аплікацій>:<порт>/stationsetup
і виконується завантаження інсталятора (виконуючого файлу) для оновлення тонкого
клієнта – файл ISproStation.exe.
3.2. На завантаженій у такий спосіб веб-сторінці необхідно натиснути на кнопку Завантажити
тонкий клієнт.

Рис. 19 – Завантаження тонкого клієнта
3.3. Після завантаження файлу ISproStation.exe, його потрібно запустити від імені
адміністратора (або користувач повинен мати права адміністратор на встановлення).
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3.4. Під час встановлення тонкого клієнта виконується запит на введення облікових даних
адміністратора ISpro (імені і паролю). Не плутайте з адміністратором СУБД!

Рис. 20 – Вікно реєстрації користувача
Далі завантажаться всі необхідні файли для роботи станції і запуститься Комплекс ISpro.

4.

Оновлення веб-сервера

УВАГА! Перед встановленням нової версії веб-сервера – ISpro WEB – необхідно зупинити
роботу сайту в Диспетчері служб IIS.
6.1. Зупинка роботи веб-сайту в Диспетчері служб IIS виконується через:
• меню Пуск у полі пошуку (користувач повинен мати права адміністратора);
• через меню Пуск / Усі програми / Засоби адміністрування Windows / Служби IIS (або
Internet Information Services) (користувач повинен мати права адміністратора).
У вікні Диспетчер служб IIS на лівій панелі у розділі Sites (Сайти), обрати відповідній сайт
ISpro і на правій панелі у розділі Manage Website (Управління веб-сайтом) натиснути Stop
(Зупинити).

Рис. 21 – Зупинка роботи веб-сайту
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6.2. Файл з новою версією ISpro WEB можна завантажити з сайту СОІД, у повідомленні з
релізом пакету оновлення. Завантажений файл з ім’ям – ISpro WEB.msi необхідно
запустити від імені адміністратора (або користувач повинен мати права адміністратора на
встановлення).
6.3. У вікні майстра ISpro WEB Setup обирається мова встановлення і натискається кнопка
Далі.
6.4. Вказується каталог на сервері, в який необхідно встановити веб-сервер. Для оновленням
веб-сервера, не потрібно попередньо видаляти стару версію веб-сервера, достатньо
перевстановити у ту саму директорію оновлений веб-сервер. Каталог має знаходитися на
локальному диску сервера. Для вибору папки натисніть кнопку Огляд. Після вибору
каталогу натисніть кнопку Далі.

Рис. 22 – Вибір каталогу для встановлення веб-сервера
За замовченням, параметр Система навчання, увімкнений. Якщо на підприємстві не
планують працювати з підсистемою Менеджмент персоналу системи Облік персоналу, тоді
відмітку можна зняти.



Під час оновлення ISpro WEB не потрібно вимикати параметр Система навчання, якщо
система встановлена раніше.

6.5. Наступним кроком потрібно вказати адресу та порт для налаштування веб-клієнта і
натиснути кнопку Далі.
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Рис. 23 – Введення параметрів з’єднання
6.6. У наступному вікні майстра ISpro WEB Setup вказуються параметри з'єднання:
• із сервером аплікацій – вводиться адреса та порт сервера аплікацій;
• із сервером інтеграції – адреса та порт сервера інтеграції.
В якості сервера інтеграції може виступати комп’ютер:
• з доступом до мережі Інтернет. Потрібно вказати його IP-адресу та вільний порт (ці
дані можна дізнатись у адміністратора мережі на підприємстві);
• без доступу до мережі Інтернет. Потрібно вказати при установці адресу та порт
сервера, що має доступ до мережі Інтернет. На цьому сервері потрібно встановити
шлюз-ISpro – пункт 7.
Для продовження натискається кнопка Далі.

Рис. 24 – Введення параметрів з’єднання
6.7. Для підтвердження початку встановлення веб-серверу натисніть кнопку Встановити. У
вікні ISpro WEB Setup за допомогою індикатора стану буде відображатись процес
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оновлення, після його завершення – виведене відповідне повідомлення. Натиснути кнопку
Готово.

Рис. 25 – Вікно завершення процесу оновлення веб-серверу
6.8. Після встановлення веб-сервера необхідно виконати перевірку перевизначення URL-адрес,
що належить Диспетчеру служб IIS (викликається з меню Пуск у полі пошуку (користувач
повинен мати права адміністратора)).
У вікні Диспетчер служб IIS на лівій панелі у розділі Sites (сайти), обрати раніше
налаштований сайт ISpro і викликати сервіс URL rewrite (Перевизначення URL-адрес).

Рис. 26 – Виклик сервісу Перевизначення URL-адрес
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Вікно сервісу URL rewrite (перевизначення URL-адрес) повинно мати наступний вигляд:

Рис. 27 – Зміст сервісу Перевизначення URL-адрес



Якщо необхідно створити та налаштувати веб-сайт для роботи Комплексу вперше, тоді
скористайтеся деталізованою інструкцією «Керівництво по встановленню Комплексу».

Якщо необхідно змінити налаштування веб-сайту, тоді необхідно у вікні Диспетчер служб
IIS на лівій панелі у розділі Sites (Сайти), обрати сайт ISpro і на правій панелі у розділі Edit Site
(Змінити веб-сайт) обрати пункт Basic Settings (Основні налаштування). У полі Physical path
вказується шлях до встановленого веб-серверу.

Рис. 28 – Налаштування сайту
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Для зміни порту сайту ISpro на лівій панелі у розділі Sites (сайти), обрати сайт ISpro і на
правій панелі у розділі Edit Site (змінити веб-сайт) обрати пункт Bindings (прив’язки). У вікні
Site Bindings обрати порт та натиснути кнопку Edit… і у вікні Edit Site Bindings у полі Port
вказати новий порт для веб-клієнта, наприклад 5000 і натиснути кнопку OK.
Далі необхідно перезапустити сайт, у правій частині вікна у розділі Manage Website
натиснути кнопку Restart.

Рис. 29 – Перепризначення порту сайту
Наступним кроком буде підключення веб-сайту ISpro до сервера аплікацій – пункт 5
даного керівництва.

5. Підключення веб-інтерфейсу
сервера аплікацій

до

Підключення веб-інтерфейсу до сервера аплікацій виконується через адміністратора
сервера аплікацій, вхід до якого здійснюється через посилання в браузері у форматі:

http://<адреса сервера аплікацій>:<порт>
5.1. За допомогою веб-браузера (рекомендовано Chrome, Microsoft Edge) в полі адресного рядка
ввести адресу в указаному вище форматі, наприклад: http://127.0.0.1:12000. Завантажується
веб-сторінка доступу до сервера аплікацій.
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Рис. 30 – Вхід до сервера аплікацій
5.2. У полі Пароль вводиться пароль сервера аплікацій. За потреби пересувається повзунок
Запам’ятати мене вправо і браузер збереже пароль. Потім натискається кнопка Увійти до
системи.
5.3. Для підключення веб-інтерфейсу до сервера аплікацій необхідно в адміністраторі сервера
аплікацій на закладці Сервер обрати пункт Захист підключення. У розділі Розташування
сайтів по зображенню « + » додати веб-сайт на якому розгорнута веб-версія Комплексу
ISpro і для збереження зміни натиснути кнопку Зберегти.

Рис. 31 – Створення підключення веб-сайту
5.4. Необхідно перезапустити службу сервера аплікацій одним із способів:
• через Служби: Мій комп'ютер / Керувати / Служби та застосунки / Служби /
Служба сервера аплікацій IS-pro 8.ХХ;
• через меню Пуск / Система Windows / Засоби адміністрування Windows / Служби /
Служба сервера аплікацій IS-pro 8.ХХ.
По натисненню правої кнопки миші в контекстному меню обрати команду Restart
(Перезапустити).
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Рис. 32 – Перезапуск роботи сервера аплікацій
5.5. За допомогою веб-браузера здійснити вхід у веб-версію Комплексу ISpro за посиланням у
форматі:

http://<адреса сайту>:<порт>
5.6. Вводиться логін і пароль користувача Комплексу.

Рис. 33 – Вхід в веб-версію Комплексу ISpro
Після успішного входу завантажується головне меню Комплексу.
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Рис. 34 – Головне меню Комплексу ISpro

6. Налаштування сервісу роботи з
документами у ISpro WEB
У пакеті оновлень ISpro 8.00.003.999 наявний додатковий сервіс – Сервіс роботи з
документами у WEB-інтерфейсі.
Даний сервіс призначений для забезпечення підтримки роботи з документами, його
інтерфейс – характерний для найпопулярніших текстових редакторів.
УВАГА! Для роботи сервісу необхідна наявність на комп’ютері, що виступає в ролі сервера
аплікацій ISpro платформи .NET Runtime 5.0 та вище.
6.1. Файл з сервісом можна завантажити з сайту СОІД, у повідомленні з релізом пакету
оновлення – TXTextControl.msi. Встановлення файла забезпечить установку сервера
обробки документів, який необхідний для роботи сервісу. Сервер потрібно встановити на
комп’ютері, де розміщений сервер аплікацій Комплексу ISpro.
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6.2. Файл необхідно запустити від імені адміністратора (або користувач повинен мати права
адміністратора на встановлення).
6.3. Процес встановлення сервера обробки документів та сервісу роботи з документами у WEBінтерфейсі не вимагатиме від користувача додаткових дій, відбудеться «тиха» установка.
Якщо комп’ютері розміщено кілька серверів аплікацій, то даний сервіс забезпечуватиме
роботу з документами кожному їх.

7.

Підключення сервісу інтеграції

Для роботи сервісу інтеграції в Комплексі ISpro необхідно забезпечити доступ до мережі
Інтернет:
• або на комп’ютері, де буде за встановлено сервер інтеграції;
• або на комп’ютері, де встановлений сервер аплікацій, з додатковим встановленням
шлюзу ISpro. Шлюз – спеціальна програма, що забезпечує підключення сервера
аплікацій до зовнішніх ресурсів через інший сервер/ПК, що має доступ до Інтернету.
Сервіс інтеграції повинен мати доступ до з’єднання з локальної мережі за адресами і
портами зазначеними в налаштуваннях його точок підключення.
УВАГА! Для роботи сервісу необхідна наявність на комп’ютері, що виступає в ролі сервера
інтеграції ISpro платформи .NET Runtime 5.0 та вище.
Інструкція з налаштування точок підключення та встановлення шлюзу описана в
Керівництві адміністратора. Встановлення сервісу інтеграції.
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