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Svarīgi par instalāciju 

Jaunās versijas instalēšana ir droša, jo sistēma automātiski saglabās iepriekšējo versiju un izveidos datu 

kopijas. 

Jaunās versijas instalācija ir visai apjomīga un tāpēc tās lejupielāde var aizņemt līdz pat 10-20 minūtēm 

atkarībā no Jūsu interneta pieslēguma ātruma.  

Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, ka līdz ar jaunās versijas izlaidi mainās arī tehniskās prasības. Lūdzu, 

pārbaudiet, vai Jūsu datortehnika atbilst šīm prasībām: 

Operētājsistēma  

Windows XP SP3 32 bitu versija 

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 32 un 64 bitu versijas  

IE7 vai jaunāks 

Prasības datoram: 

Ieteicams vismaz 2 kodolu procesors (minimāli P4 savietojams procesors). 

Ieteicams vismaz 2 GB RAM (minimāli 1 GB) 

Vismaz 2GB brīvas vietas uz cietā diska 

Ekrāna izšķirtspēja 1024x768  

Datu eksportam uz Excel nepieciešams Microsoft Office 

Tildes Jumis neatbalsta saderību ar: 

Windows XP 64 bitu versijas 

Microsoft Office 64 bitu versijas 

Microsoft  Office ar papildus uzstādītām Microsoft Office valodu pakotnēm 

 

Kā lejupielādēt jaunākās izmaiņas no interneta? 

Lai uzinstalētu jauninājumu ir, jābūt administratora tiesībām lietot datoru. Jauninājums ir jāinstalē uz 

visiem datoriem, kur lietojat sistēmu Tildes Jumis. 

• Atsūtītajā e-pastā jānoklikšķina uz lejupielādes saites: 

���� 
Instalācija ir liela, tāpēc lejupielāde aizņems vismaz 10 – 20 minūtes. Lejupielādes laiks atkarīgs no 

interneta pieslēguma ātruma. 

• Sākotnēji lejupielādēsies neliels fails «Tildes Jumis setup», kurš lejupielādēs pilno instalāciju; 

���� 
Lejupielādi iespējams veikt arī bez Jumja instalācijas, t.i. Jumi var lejupielādēt jebkur, kur ir labs 

interneta pieslēgums. 

• Instalācija tiek saglabāta lietotāja «Downloads» mapē. 
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Lejupielāde... 

 

Atarhivēšana 

 

Instalācijas sagatavošana 

Sākoties programmas instalācijai, automātiski tiek atvērts konfigurēšanās logs 

 

Ja tas nenotiek, vai ir nepieciešams atlikt uzstādīšanu, to ir iespējams startēt manuāli palaižot failu 

«setup.exe» no lietotāja «Downloads\Tildes Jumis 2012» mapes. 

Instalācijas procesa uzsākšana 

Sākoties instalācijas procesam atvērtajā logā iepazīstieties ar licences līgumu un apstipriniet nospiežot 

pogu Piekrītu 

 



© Tilde, SIA Lappuse 3 

 

Iestatījumi – instalācijas tips un instalācijas atslēga 

Pēc licences apstiprinājuma tiks atvērts logs, kurā jānorāda instalācijas tips un instalācijas atslēga, kas 

norādīta uz licences 

 

Instalēšanas veida izvēles logā ir pieejamas trīs opcijas: 

• Klienta vide (funkcionālie faili) un datu serveris - jāizmanto, instalējot datorā, kurā atradīsies 

uzņēmuma dati un ar kuru strādās lietotājs. 

• Datu serveris - šajā datorā atradīsies uzņēmuma dati, bet lietotājs, kas ar tiem strādās, atradīsies 

pie cita datora. Lai uzņēmuma dati būtu pieejami, šim datoram ir jābūt ieslēgtam un pieejamam 

tīklā. 

• Klienta vide (funkcionālie faili) - ar šo datoru strādās lietotājs, bet uzņēmuma dati atradīsies citā 

datorā (serverī). 

Lai process turpinātos, jānospiež poga Sākt instalāciju. 

Instalēšanas process 

Par instalācijas procesa uzsākšanu ziņo atvērtais logs 
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Instalācijas pabeigšana  

Pēc veiksmīgas instalācijas procesa norises tiks atvērts logs 

 

 

 

���� Lai strādātu ar jaunāko Tildes Jumis versiju, nepieciešams atjaunināt datus. 

 

Datu atjaunināšana uz jaunāku versiju 

Izvēloties iespēju Jaunināt, tiks atvērts Sākumprogrammas logs, kurā norādītas visas uz servera 

(datora) esošās datu bāzes, kuras iespējams atjaunināt: 

  

Ja kādu no datu bāzēm nav nepieciešams atjaunināt (piemēram, datu bāze vairs netiek izmantota), 

jāizņem pazīme: 

 

Pēc tam jānospiež poga Jaunināt. 
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Pēc atjaunināšanas, tiks atvērts paziņojums: 

 

Sadaļā Datu bāze saraksts ir saraksts ar atjaunotajām datu bāzēm: 

 

Kas jāņem vērā 

Ja Datu bāzu sarakstā nav norādīta neviena datu bāze, tas nozīmē, ka neviena no datu bāzēm nav jaunināta 

uz jaunāko Tildes Jumis versiju 

 

 

 

���� 
Informācija par pieslēgšanos datu bāzēm, pieslēgumu veidošanu pieejama e-pastā nosūtītajā saitē 

par izmaiņām jaunākajā izlaidumā vai elektroniskajā rokasgrāmatā Palīgs, kas pieejama 
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Sākumprogrammā. 

 

���� 
Ņemiet vērā – jaunākajā versijā parole ir reģistrjūtīga – tiek atpazīti lielie un mazie burti! 

Ja nevarat pieslēgties, lūdzam, zvanīt tehniskajam atbalstam – tālrunis 67605757.  

 

 


