
Navodila za namestitev dodatnega klienta Hal E-Bank/Corporate 

 

Večuporabniška različica Hal E-Bank/Corporate deluje na način odjemalec/strežnik in  

zato potrebuje skupno zbirko podatkov, običajno nameščeno na posebnem, zmogljivejšem  

računalniku, ki ima vlogo strežnika. Nanj je potrebno namestiti programsko opremo  

strežnika podatkovne zbirke IBM DB2 UDB Universal Database Express Edition, na delovne  

postaje - odjemalce pa IBM DB2 klienta ter programsko opremo Hal E-Bank. Vso  

programsko opremo ter medsebojne povezave je potrebno ustrezno konfigurirati. To delo  

mora opraviti za to usposobljena oseba.  

 

Dodatnega klienta si lahko namestite sami, s pomočjo spodnjih navodil.  
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Vso programsko opremo, ki jo potrebujete za namestitev Hal E-Bank/Corporate na dodatni 
računalnik, najdete na sistemskem odložišču.  

Preden pričnete z namestitvijo, prosimo preverite katero različico baze imate nameščeno 
na strežniku. 

Na strežniku zažene ukazno okno IBM DB2 in z ukazom »db2level« preverite različico. 
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1 Zaženete namestitveno datoteko IBM DB2 klienta in kliknete gumb Next. 

 
2 Na naslednjem koraku sprejmite prebrane pogoje licenc ̌ne pogodbe in potrdite izbiro z 

Next. 
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3 Kot tip namestitve izberite »Typical« in potrdite izbiro z Next. 

 

4 Potrdite prednastavljene nastavitve z gumbom Next. 
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5 Namestitev pričnete s klikom na gumb Install. 

 

6 Namestitev je uspešno zaključena. S klikom na gumb Finish zapustite okno. 

 
Po namestitvi vse potrebne DB2 programske opreme na vsakem od klientov moramo 
nastaviti parametre povezave z baznim strežnikom. 
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7 V naslednjem oknu zaženite ukazno okno in vanj vpišite ukaz “db2cmd”. 

 

8 Preko okna, ki se vam bo odprlo, zaženete ODBCatalog.bat skripto oz. vanj prekopirate 

vsebino omenjene skripte. 
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Vsebina skripte: 

 

Rezultat:

Preostane samo še namestitev Hal E-Bank klienta, za katerega najdete navodila na 

povezavi Navodila za Namestitev Hal E-Bank. 

http://www.halcom.si/halcom_exp/UserFiles/File/HalE-Bank_prirocnik-17_slo/installation.pdf

