
Мрежно работење на Капитација ка-софтплус

1. Подесувања за серверот

Компјутерот  кој  ке  го  избереме  да  биде  `сервер`  треба  да  му  наместиме  да  има 
статична IP адреса (доколку нема статична IP адреса ке се јават проблеми во понатамошната 
работа со капитацијата). 

Најдете го фолдерот со табелите кликнете со десен клик на него и изберете  Sharing 
and Security и ке го добиете следниов прозорец:

Во овој прозорец треба да ги штиклирате  Share this folder on the network  и послето  Allow 
network users to change my files.
На серверот треба да се мапира папката иако таа се наога на тој компјутер тоа се прави со 
отварање на прозорецот My Computer и од менито се избере Tools => Map Network Drive  при 
што ке се добие следниов прозорец:



 
во кој со кликање на копчето Browse можеме да ја избереме папката на табелите на самиот 
компјутер (Напомена буквата на  мрежниот фолдер треба да биде ист на сите компјутери).

2. Подесувања за клиентскиот компјутер

На клиентскиот компјутер треба да избереме Start => Run... ке ни се отвори следново 
поле во кое треба да ја напишеме адресата на компјутерот кој го избравме за сервер (пр.:  
\\192.168.100.106 и потоа притиснете Enter):

Ке ни се отвори папка во која ке ги видиме сите фолдери од серверот на кои  е направено 
Share.  Кликаме со десен клик на фолдерот во кој се наоѓаат табелите и од понуденото мени 
избираме 'Map Network Drive'

Потоа ќе ни се отвори следниов прозорец во кој треба да избереме буква на мрежниот 



фолдер, со тоа што треба да внимаваме кога ке ја мапираме мрежната папка да има иста 
буква (Z: , X: , Y: , V: …..).

3. Заеднички подесувања на BDE Administrator 

 Откако на двата компјутера го имаме мапирано мрежниот диск го подесуваме на BDE 
Administrator.

               
Во веке постоечката база треба да се смени само патеката на табелите (PATH), треба да се 
насочи патеката кон мрежниот фолдер кој го мапиравме претходно и потоа се клика на 
за  да  се  зачуваат  промените.  Потоа  кликаме  на  Configuration  =>  Drivers  =>  Native  => 
PARADOX :



Тука треба да се избере NET DIR мрежниот фолдер кој го мапиравме претходно.
Потоа во System => INIT и кај Local Share треба да се избере TRUE и се кликнува после на 

 за да се зчуваат промените.


