Teljes jogosultság beállítása
Microsoft Windows 7 operációs rendszer alatt

Amennyiben a következő problémá(ka)t észleli:
-

Adatbázis hozzáférési hiba!
Nem kezelt kivétel történt az alkalmazásban!

akkor Önnek a szoftver megfelelő működéséhez teljes jogosultság beállítására van szüksége!
A teljes jogosultság beállításához rendszergazdai jogosultság szükséges!
A probléma megszüntetése érdekében kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Amennyiben fut a program kérjük, zárja be!
2. Keresse meg a telepítési útvonal alapján a NumGen nevű mappát!
Elérési útvonal: C:\Program Files\GS1Hungary\NumGen vagy
Elérési útvonal: C:\Program Files(x86)\GS1Hungary\NumGen
3. Egér jobb gombjával kattintson rá a NumGen nevű mappára!
4. A felugró menüben kattintson a Tulajdonságokra!
5. A Tulajdonságok ablakban válassza ki a Biztonság fület!
6. A Csoport vagy felhasználó neve alatt válassza ki az Ön által használt Felhasználó nevet!
7. Nyomja meg a Szerkesztés gombot!
8. Saját felhasználó neve alatt az Engedélyeknél pipálja ki a Teljes hozzáférést! A végén
alkalmazza az Ok gombot!
A folyamat végén indítsa el a szoftvert!
Amennyiben nem találja az Ön Felhasználó nevét kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Amennyiben fut a program kérjük, zárja be!
2. Keresse meg a telepítési útvonal alapján a NumGen nevű mappát!
Elérési útvonal: C:\Program Files\GS1Hungary\NumGen vagy
Elérési útvonal: C:\Program Files(x86)\GS1Hungary\NumGen
3. Egér jobb gombjával kattintson rá a NumGen nevű mappára!
4. A felugró menüben kattintson a Tulajdonságokra!
5. A Tulajdonságok ablakban válassza ki a Biztonság fület!
6. Ezt követően válassza ki a Szerkesztés / Hozzáadás fület!
7. Válassza ki a Helyek fület, ezen belül pedig a Domain vagy Saját számítógépének nevét!
Alkalmazza az Ok gombot!
8. Az Írja be a kijelölendő objektum nevét helyre adja meg a „Mindenki” nevet! Alkalmazza az
Ok gombot!
9. A „Mindenki” felhasználó név alatt az Engedélyeknél pipálja ki a Teljes hozzáférést! A végén
alkalmazza az Ok gombot!
A folyamat végén indítsa el a szoftvert!
Amennyiben a probléma még mindig fennáll kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal e-mailen
(szamkiado@gs1hu.org vagy info@gs1hu.org) vagy telefonon (+36-1-237-7240).

