
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A PROGRAMULUI FORMULARE
– VERSIUNEA REȚEA – 

Pentru instalarea corectă a programului Formulare, versiunea rețea, parcurgeți următoarele etape:

1. Instalați aplicația pe calculatorul care va deveni serverul programului Formulare și copiați fișierul
de configurare (care are numele de forma „formulare20XX” corespunzător versiunii aplicației) în 
folderul aplicației, care este implicit C:/Forms (fișierul nu are nicio extensie). Dacă aplicația este 
deja instalată, e suficient să copiați fișierul de configurare în C:/Forms.

2. Partajați cu numele Formulare folderul în care a fost instalată aplicația server (click dreapta pe 
folderul Forms și alegeți Properties - Sharing - Advanced Sharing - Share this folder și înscrieți 
Formulare la Share name). La acest pas, aveți grijă ca drepturile de acces să fie și de citire și de 
scriere (Permissions - Allow - Full control). Pentru detalii, parcurgeți pag. 5-7 din manualul de 
utilizare, disponibil pe pagina http://delcosoft.ro/actualizari. De asemenea, în cazul în care aveți 
instalat un firewall, asigurați-vă că acesta nu restricționează aplicația Formulare.

3. Descărcați fișierul server.zip de pe pagina http://delcosoft.ro/actualizari, dezarhivați și copiați 
în folderul aplicației (C:/Forms) fișierele green.ico, red.ico, main.ico și server.exe, iar apoi lansați
în execuție fișierul server.exe pe calculatorul unde ați instalat aplicația server.

4. Lansați programul Formulare (C:/Forms/formulare.exe) pe server pentru completarea setărilor 
inițiale.

5. Pentru sistemele de operare Windows Server care fac parte din rețea cu domeniu, la numele 
calculatorului server înscrieți numele complet al calculatorului. De exemplu:

Computer Name: pedagogic
Full Computer Name: pedagogic.domeniu.local

Acest nume va fi stocat în fișierul "config.ini" din C:/Forms.

6. Pentru a instala aplicația pe calculatoarele client, porniți aplicația (pe calculatorul server) și 
din meniul Utilitare alegeți opțiunea Creează folder complet pentru client, apoi urmați 
instrucțiunile afișate.
Atenție! Pe calculatorul client parola implicită va fi: a

7. Pe calculatorul client instalați fișierul https://delcosoft.ro/systemFiles.exe

8. Pe calculatorul server trebuie să existe un USER cu aceleași nume, parolă și drepturi ca pe 
calculatoarele client.

9. Pentru utilizarea programului consultați manualul (https://delcosoft.ro/manual_sept_2007.pdf)


