Tisztelt Ügyfelünk.

Október 8-án reggeltől a KÖKIR kapcsolat nem mindenhol működik.
Jelenleg a hatóság is vizsgálja a jelenséget.
A hibaüzenet amit KÖKIR adatbázistól visszakapunk a következő:

Az alapprobléma kezelését a windows-ban próbáljuk meg először kezelni.
Ehhez a Vezérlőpult / internet beállítások indítása szükséges. Ugyanezt el lehet
érni akkor is, ha az internet explorert indítjuk és a Főmenü / Eszközök / Internet
Beállítások-at indítjuk. Az Explorernél a főmenüt az F10 billentyűvel tudjuk előhozni,
ha nem látható.
Az internet beállítások kinézete.
Itt a Speciális fülre kell kattintani.

Az elvégzendő feladat, hogy a két
bekeretezett funkció ne legyen
kipipálva.
A jó állapot az üres négyzet.

FIGYELEM! Ha a kiszolgálói
tanúsítvány visszavonás
ellenőrzése is ki volt pipálva, akkor
a számítógépet is újra kell
indítani, ha nem megy a
kommunikáció.

EZ A JÓ!!
Ezek után az ELKOKIRSRV program újraindítható és működik.

Amennyiben a probléma továbbra is fennál akkor a következő megkerülő megoldást
lehet még próbálni.
A feladat
•
•
•
•
•

le kell tölteni az aktuális ELKOKIRSRV verziót (ez most 3.0.1.2), ha nem az
fut.
Át kell állítani a kommunikációt a .Net 2.0-ra
Kilépni az ELKOKIRSRV programokból
A Windows-ban engedélyezni kell a .NET 2.0-t
Újra kell indítani az ELKOKIRSRV programot.

A feladat elvégzéséhez szükséges monitorképek.
ELKOKIRSRV verzió ellenőrzése:
A verziószám a program
címsorában található. Ez a Windows
beállításoktól függően lehet a bal
szélen, de lehet középen is.

Az ELKOKIRSRV átállítása a .NET 2.0 kommunikációra
Első lépésként a program főmenüjében a beállítás menüpontot kell indítani.
Itt lehet a beállításokat elérni.

A beállításokban be kell állítani a .NET -es Kliens módot.

A feladat a Kliens mód
átállítása a .NET lehetőségre.
Itt csak egy kattintásra van
szükség.

Ha ez megvan a Beállít
gombra kell kattintani.

Ha a beállítást elvégeztük, akkor az ELKOKIRSRV programot újra kell indítani.

Az újraindítás után a bal alsó sarokban a következőket kell látnunk:
Ha a bal alsó sarokban
megjelenik az ÉLES felirat
mellett a kék alapú .NET felirat,
akkor a kommunikációs mód a
klienssel jó.

Ha ebben az esetben sincs kommunikáció, akkor a windows-ban engedélyezni
kell a .NET keretrendszer régebbi változatait is.
Ehhez a következők kellenek:
Először is a StartMenü / Keresés funkciót kell
indítani.
Ide kell beírni a „windows-” szöveget (a kötőjel
is kell, mert az után találja meg a megfelelő
programot a rendszer.)

Erre kattintva tudjuk elindítani azt a
modult, ahol a .NET rendszert aktiválni
lehet

Ide írjuk be a „windows-” szöveget, és
erre itt is és fent is megjelenik a megfelelő
modul.

Ha a kívánt modul elindul, akkor ezt (vagy valami ilyesmit ) látjuk:
A programnak a 2.0-ás
.NET rendszerre van
szüksége. Ezt a 3.5-ös
verzió tartalmazza, tehát
azt kell engedélyezni.

A 3.5-ös Keretrendszer alatt
mindent ki kell pipálni, és
utána az OK gombot
megnyomni.
A win8 és win10 esetén a
telepítés lefut, mert a
windows tartalmazza ezt.
A win7 le fog tölteni valamit
és csak utána tudja telepíteni
amit kell.

Az OK megnyomása után a windows elkezdi a szükséges fájlokat keresni.:

Ha nem találja, akkor engedélyt kér a windows update helyről a fájlok letöltésére. Ez
kell választani, ha ez a kérdés előjön.
Letöltés urtán, pedig elvégzi a telepítéseket.

Amennyiben le kellett
töltei a telepítendő fájlokat
vagy a windowsban még
nem volt előkészítve a
.NET rendszer akkor ez a
rész 5-10 percig is
eltarthat.
A folyamat akkor fejeződik
be, ha a jobb alsó Mégse
felirat Bezár-ra vált.
Addig várni kell
türelemmel. Elvileg nem
kér a windows ilyenkor
újraindítást.

Ezzel az ELKOKIRSRV kliens oldali kommunikációját átállítottuk .NET-re.

Sajnos nem egyértelmű, hogy mikor melyik kommunikációt kell használni.
Találtunk olyan helyet, ahol eddig a .NET kommunikáció működött, de most a
„visszavont tanúsítványok ellenőrzése” biztonsági funkciót kikapcsolva csak a delphis Kliens móddal működött a rendszer, tehát mindkét módszert ki kell próbálni.
A delphi-s Kliens mód nem igényel más beállítást a windows-ban.

Energotes Kft.

