
Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk  

po zmianie komputera lub reinstalacji Windows 
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Wstęp 

W niniejszej instrukcji opiszemy sposób postępowania w przypadku zmiany komputera na 

którym zainstalowany jest system Sz@rk F1! Plus, Sz@rk KE, itd. na inny (nowszy). Te same zasady 

postępowania mają zastosowanie w przypadku wykonania reinstalacji systemu operacyjnego 

komputera, np. z powodu jego uszkodzenia, wymiany dysku twardego, itd. 

Wspólną cechą powyższych sytuacji jest potrzeba przeniesienia istniejących i aktualnych 

danych (zarejestrowanych faktur, zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów, itd.) ze starego 

komputera (systemu) do nowego.   W tym celu w pierwszej kolejności należy zadbać o wykonanie 

aktualnej kopii zapasowej wszystkich baz danych systemu Sz@rk (lub odszukanie ostatnich kopii w 

przypadku uszkodzenia dysku).   

Oprogramowanie TGSoft wykorzystuje serwer bazodanowy Microsoft SQL, który nie pozwala 

na przeniesienie baz danych poprzez bezpośrednie przekopiowanie plików ze starego komputera do 

nowego.  

Do przeniesienia bazy danych, konieczne będzie wykonanie archiwizacji bazy na starym 

komputerze, a następnie  odtworzenie jej na nowym komputerze.  

 



1. Wykonanie kopii zapasowej aktualnej bazy danych 

 

 Aby przenieść dane ze starego komputera, konieczne będzie  wykonanie kopii zapasowej 

bazy danych systemu Sz@rk.  W tym celu należy otworzyć dowolny program Sz@rk i uruchomić opcję  

„Pliki \ Zapis/Odczyt archiwum”. 

 

Rysunek 1. Uruchomienie archiwizacji baz danych z poziomu programu Sz@rk 

 

Uwaga, po uruchomieniu ww. funkcji należy wybrać „Archiwizuj wszystkie firmy”, tak aby 

archiwizacji podlegały wszystkie obsługiwane firmy w systemie Sz@rk. Następnie należy uruchomić 

wykonywanie kopii przyciskiem „Wykonaj”.   

 

Rysunek 2. Okno archiwizacji danych w programie - zakładka "Archiwizowanie" 

  

Na rysunku poniżej, przedstawiono wygląd okna po pomyślnym wykonaniu kopii baz danych.  

Żółtym pisakiem oznaczono utworzone przez serwer SQL pliki które zawierają komplet wszystkich 

danych z danej firmy.  

Podczas instalowania programu Sz@rk, domyślną lokalizacją dla plików kopii zostaje 

podkatalog „C:\SzarkSQL\BazySQL\Backup”  (rys. 3).   Może się jednak zdarzyć, że pliki *.MSK  

zostaną umieszczone w innym katalogu, np. z powodu zmiany domyślnej lokalizacji programu Sz@rk  

lub ręcznego wskazania innej lokalizacji w programie narzędziowym TGS_Manager.  



 

Rysunek 3. Rezultat pomyślnego wykonania archiwizacji baz danych obsługiwanych  w systemie Sz@rk 

 

 Oznaczone na żółto pliki z rozszerzeniem MSK należy skopiować na zewnętrzny nośnik 

danych, np. PenDrive USB lub do katalogu udostępnionego w sieci lokalnej.  Każdy z plików MSK 

będzie zawierał komplet wszystkich danych zarejestrowanych w danej firmie, wg stanu z momentu 

wykonania kopii.  Podczas kopiowania plików należy zwrócić szczególną uwagę, aby skopiować 

ostatnie utworzone pliki MSK.  Uwaga, dla ułatwienia w nazwie pliku zawarta jest data i godzina jego 

utworzenia.  

 

Rysunek 4. Przygotowane pliki do skopiowania na zewnętrzny nośnik danych. 

 

 Po skopiowaniu ww. plików można przystąpić do instalacji oprogramowania Sz@rk na 

nowym komputerze, a po jego zainstalowaniu, do odtwarzania bazy danych. 

 



2. Instalowanie serwera MS SQL na nowym komputerze 

 

  Przed zainstalowaniem systemu Sz@rk na nowym komputerze, konieczne będzie pobranie  

i zainstalowanie oprogramowania do obsługi baz danych – Microsoft SQL Server,  z którego korzystają 

wszystkie programy Sz@rk.   

 Dla wygody użytkowników, odpowiednie odnośniki zostały umieszczone na stronie 

www.tgsoft.pl w zakładce „Pobierz” i zostały oznaczone na żółto (rys. 6).  Uwaga, przed wybraniem 

odpowiedniej wersji serwera SQL należy sprawdzić jaka wersja systemu Windows została 

zainstalowana w nowym komputerze. W szczególności, czy jest to wersja 32-bitowa czy 64-bitowa, 

można to sprawdzić we właściwościach systemu operacyjnego (komputera). 

 

Rysunek 5. Właściwości systemu operacyjnego Windows 7 

Do instalacji należy wybrać odpowiednią wersję serwera SQL, zgodną z wersją systemu 

operacyjnego. 

Uwaga, dla systemu Windows Vista, Windows 7 lub 8 można wybrać uproszczoną wersję 

serwera SQL – Microsoft SQL LocalDB 2012, który jest w pełni funkcjonalnym serwerem SQL,  

za wyjątkiem możliwości pracy wielostanowiskowej,   czyli pracy w sieci LAN, gdzie na tej samej bazie 

danych w tym samym czasie pracują użytkownicy na różnych komputerach, np. stanowiska 

sprzedażowe w sklepie.   

http://www.tgsoft.pl/


 

Rysunek 6. Fragment strony www.TGSoft.pl - wybór serwera MS SQL. 

 

Jeżeli praca wielostanowiskowa w sieci lokalnej LAN nie będzie potrzebna, np. gdy używany 

będzie program Sz@rk F1! Plus lub Sz@rk KE w niewielkiej firmie, zalecamy instalację serwera SQL 

LocalDB 2012, ponieważ jest prostszy i szybszy do zainstalowania. 

Należy tu dodatkowo wyjaśnić, że w przypadku gdyby praca systemu Sz@rk na wersji  

SQL LocalDB okazała się niewystarczająca (np. z powodu uruchomienia dodatkowego stanowiska w 

sieci LAN), to w łatwy sposób można przenieść bazę danych z serwera LocalDB do pełnego serwera 

SQL i przekonfigurować programy Sz@rk do pracy z nowym serwerem SQL.   Zostanie to opisane w 

dalszej części tego dokumentu – w punkcie 9 .   

a) Instalacja  serwera SQL LocalDB 2012 

 

Aby zainstalować serwer lokalny SQL (SQL LocalDB 2012) uruchamiany odpowiedni odnośnik, 

tzn. wybieramy wersję 32 lub 64 bit – zgodnie z wersją systemu operacyjnego w komputerze. 



 

Rysunek 7. Uruchomienie instalacji SQL LocalDB 2012 - 32-bit 

 

 

Rysunek 8. Ekran instalatora SQL LocalDB 2012 



 

Rysunek 9. Kolejny ekran instalatora SQL LocalDB (konieczne zaakceptowanie licencji) 

 

 

Rysunek 10. Instalowanie SQL LocalDB 



 

Rysunek 11. Ekran informujący o pomyślnym zainstalowaniu serwera SQL LocalDB 2012 

 

b) Instalacja SQL Server  Express 2008 

 

W przypadku gdy w firmie stosowany jest model pracy wielostanowiskowej w sieci LAN, 

konieczne będzie zainstalowanie pełnego serwera MS SQL Server Express 2008 lub 2012. 

Szczegółowy opis instalacja serwera SQL Server Expres 2008 został przygotowany w innej, 

szczegółowej instrukcji, która jest dostępna pod odnośnikiem:  

http://www.tgsoft.pl/pdf/instalacja_sql_express_2008.pdf 

 

UWAGA!  

Po zainstalowaniu wybranego serwera SQL, należy wykonać restart komputera.  

 

3. Instalowanie programu Sz@rk w nowym komputerze 

 

Po zainstalowaniu wybranego serwera SQL (i zrestartowaniu komputera), przystępujemy do 

instalacji oprogramowania Sz@rk, uruchamiając odpowiedni odnośnik ze strony www.tgsoft.pl  na 

zakładce „Pobierz”.  Dla celów niniejszego opisu wybierzemy instalację Sz@rk F1! Plus. 

http://www.tgsoft.pl/pdf/instalacja_sql_express_2008.pdf
http://www.tgsoft.pl/


 

Rysunek 12. Wybór programu Sz@rk do zainstalowania 

 

Po uruchomieniu instalatora, pojawia się kilka typowych ekranów, w tym poniższy, na którym  

oznaczono na żółto ważną informację. Zgodnie z jej treścią odradzamy instalowanie programu  

w katalogu systemowym C:\Program Files.  Zainstalowanie programu w tym katalogu może 

spowodować  trudne do rozwiązania problemy z zapisywaniem plików konfiguracyjnych, aktualizacją 

programu, oraz zapisem kopii zapasowych z bazy danych. Najlepiej  pozostawić domyślny katalog 

proponowany przez instalator – C:\SzarkSQL. 

 

Rysunek 13. Ekran informacyjny instalatora Sz@rk. 

 



 

Rysunek 14. Instalator Sz@rk F1! – domyślny katalog dla instalowanego programu 

 

 

Rysunek 15. Instalator Sz@rk F1! Plus – wybór elementów do zainstalowania 

Uwaga, jeżeli instalujemy program Sz@rk po raz pierwszy w nowym komputerze, na którym 

zainstalowaliśmy już serwer SQL w wersji LocalDB 2012  -  to na tym ekranie instalatora zaznaczamy 

dodatkowo opcję „MS SQL Server LocalDB 2012”, pomimo, że serwer ten został już wcześniej 

zainstalowany.   



Jest to konieczne, ponieważ wówczas instalator tworzy odpowiednią strukturę podkatalogów 

w katalogu C:\ProgramData, a w szczególności podkatalog C:\ProgramData\TGSoft\LocalDbSzark, w 

którym będą umieszczane pliki bazy danych systemu Sz@rk. 

 Pozostawienie tej opcji niezaznaczonej może spowodować problem przy tworzeniu nowych  

baz dla systemu Sz@rk, spowodowany próbą utworzenia nowej bazy w nieistniejącym podkatalogu. 

W dalszej części programu instalacyjnego, bezpośrednio po skopiowaniu wymaganych plików 

do katalogu C:\SzarkSQL, uruchomiony zostanie program narzędziowy TGS_Manager, którego 

zadaniem będzie skonfigurowanie parametrów połączenia do zainstalowanego wcześniej serwera 

SQL oraz utworzenie wymaganych baz danych dla programów Sz@rk. 

 

Rysunek 16. Wybór parametrów połączenia z serwerem SQL dla zainstalowanej wersji LocalDB 2012 

  

W przypadku, gdy system Sz@rk ma współpracować z serwerem Microsoft SQL LocalDB 

2012, nazwą serwera musi być „(localdb)” a tryb autoryzacji „Windows”. Podanie innych 

parametrów spowoduje błąd połączenia z serwerem.  Znaczenie innych parametrów połączenia, oraz 

sytuacje w których się je stosuje zostanie opisane w punkcie 7. niniejszej instrukcji.  

 W przypadku korzystania z serwera Microsoft SQL Server Express 2008, zainstalowanego wg 

standardowych ustawień, nazwą serwera powinno być „(local)” (lub nazwa sieciowa komputera), 

nazwą instancji „SQLEXPRESS” a trybem autoryzacji „Windows”. Prezentuje to poniższy rysunek. 



 

Rysunek 17. Wybór parametrów połączenia z serwerem SQL dla zainstalowanej wersji SQL Server Express 2008 

 

 Po wybraniu odpowiednich parametrów połączenia (jak na rysunku 16. lub 17.) naciskamy 

przycisk  „Sprawdź połączenie”.  Jeżeli wskazany serwer SQL jest dostępny, to w lewej części okna 

pojawi się informacja o wersji serwera SQL oraz ujawni się przycisk „Zapisz konfigurację”, którym 

potwierdzamy i zapisujemy konfigurację dla programów Sz@rk.  Prezentuje to, zamieszczony poniżej 

rysunek nr 18. 

 Uwaga, jeżeli po użyciu przycisku „Sprawdź połączenie” pojawia się komunikat błędu, należy 

sprawdzić (skorygować) parametry połączenia (nazwa serwera, instancji, tryb autoryzacji) i ponownie 

przetestować połączenie przyciskiem „Sprawdź połączenie”. Jeżeli mimo wielokrotnych prób nie uda 

się uzyskać połączenia z serwerem SQL, oznacza to że serwer nie jest dostępny, nie działa lub nie 

został poprawnie zainstalowany. Można wówczas spróbować zainstalować inną wersję serwera MS 

SQL, np. SQL Server Express 2008  i ponownie uruchomić instalator programu Sz@rk. 



 

Rysunek 18. Przykład pomyślnie nawiązanego połączenia z serwerem SQL LocalDB 2012. 

 

 

Rysunek 19. Końcowy ekran, który umożliwia utworzenie wymaganych baz danych dla systemu Sz@rk. 

 

 Zgodnie z informacją na ekranie, tworzymy brakujące bazy danych, następnie zamykamy 

kreatora konfiguracji. 



 Program Sz@rk F1! Plus jest gotowy do uruchomienia. 

 

4. Rejestrowanie programu Sz@rk w nowym komputerze 

 

Po zainstalowaniu programu Sz@rk F1! Plus na nowym komputerze konieczne będzie jego 

zarejestrowanie, w przeciwnym wypadku program uruchomi się trybie DEMO, tzn. pojawią się 

ograniczenia w ilości rejestrowanych danych, ponadto nie będzie możliwe wydrukowanie faktur i 

raportów w wersji na papierze (dostępny będzie wyłącznie podgląd wydruku na ekranie). 

W przypadku gdy zainstalowany na komputerze system operacyjny to Windows Vista lub 

nowszy, do zarejestrowania programu konieczne będzie jednorazowe uruchomienie programu w 

trybie administracyjnym. W tym celu klikamy na ikonie programu prawym przyciskiem myszy i 

wybieramy „Uruchom jako administrator”. 

 

Rysunek 20. Uruchomienie programu do rejestracji.  

 

 Jeżeli program Sz@rk nie został jeszcze zarejestrowany, każdorazowe uruchomienie 

powoduje automatycznie przywołanie okna rejestrowania programu w którym należy wpisać (wkleić) 

informacje z otrzymanego klucza rejestracyjnego, przysłanego emailem po zakupie programu. 

 Przypominamy, że wszystkie znaki muszą być dokładnie wpisane aby rejestracja była 

skuteczna. Jeżeli podczas rejestrowania podane zostaną niewłaściwe lub niekompletne dane,  

program będzie się uruchamiał w trybie DEMO, bez przywoływania okna rejestrowania. 

 W celu ponowienia próby zarejestrowania, należy uruchomić program i wykonać opcję 

„Funkcje \ Rejestracja programu”.  

  

Jeśli rejestracja programu była skuteczna, po ponownym uruchomieniu programu w opcji 

„Pomoc \ O programie” będzie widoczny numer seryjny oraz nazwa i NIP firmy.  Jeżeli zamiast  

numeru seryjnego będzie widniała informacja „Program niezarejestrowany”, procedurę rejestracji 

należy powtórzyć. 



 

Rysunek 21. Przykład poprawnie zarejestrowanego programu (widoczny nr seryjny, nazwa i NIP) 

 

 

5. Odtwarzanie bazy danych w programie Sz@rk 

 

Po zainstalowaniu programu na nowym komputerze, następnym krokiem będzie odtworzenie 

bazy danych Sz@rk z wcześniej wykonanej kopii zapasowej (na starym komputerze). W tym celu 

uruchamiany program Sz@rk, a następnie opcję „Plik \  Zapis/Odczyt Archiwum”. 

Następnie przechodzimy do zakładki „Odtwarzanie z pliku”, w której należy wskazać plik 

kopii bazy którą wcześniej wykonaliśmy na starym komputerze (patrz punkt 1.).  Na rysunku poniżej 

podany jest przykład odtwarzania bazy tgsoft1 z pliku kopii umieszczonej (skopiowanej ze starego 

komputera) na PenDrive USB.  

Na rysunku poniżej,  w polu „Zarchiwizowana baza” podana jest nazwa „tgsoft1”.  Nazwa 

bazy wskazuje na rodzaj danych które zostaną przywrócone z kopii zapasowej.  Baza tgsoft1 zawiera 

wszystkie dane firmy nr 1, baza tgsoft2 zawiera wszystkie dane firmy nr 2, itd.  Natomiast baza tgsoft 

(bez numeru) zawiera dane wspólne dla wszystkich firm, m.in. listę obsługiwanych firm.  

UWAGA 1. Podczas odtwarzania danych należy odtworzyć wszystkie bazy z plików kopii 

zapasowych, co będzie oznaczało konieczność powtarzania opisanej tu procedury co najmniej 

dwukrotnie, tzn. dla bazy wspólnej tgsoft  oraz  bazy firmy nr 1, tgsoft1.  



 

Rysunek 22. Przykład odtwarzania bazy danych tgsoft1 – czyli danych firmy nr 1 

 

UWAGA 2. Przed odtworzeniem bazy, należy upewnić się że do odtwarzania danych 

wskazano właściwy plik.  W szczególności należy sprawdzić dane w oznaczonych na żółto polach, tzn. 

nazwę bazy, datę wykonania kopii, oraz nazwę i opis kopii.  Kontynuujemy odtwarzanie, tylko jeśli 

wskazany plik zawiera właściwą (aktualną)  wersję bazy. 

Po kliknięciu przycisku „Wykonaj”, uruchomiony zostanie program narzędziowy 

TGS_Manager, który zrealizuje proces odtworzenia wskazanej bazy danych.  



 

Rysunek 23. Uruchomiony program TGS_Manager, w trybie odtwarzania wskazanej wcześniej bazy danych. 

 

 Zgodnie z informacjami w powyższym oknie, przed odtworzeniem bazy sprawdzamy czy 

odtworzenie nie zniszczy (bezpowrotnie nadpisze) istotnych danych,  np. gdy przez pomyłkę  

wskażemy niewłaściwą bazę do odtwarzania.  Sprawdzenie wykonuje się poprzez przycisk „Podgląd”, 

który wywoła okienko ze skróconym wykazem zawartości istniejącej bazy, która zostanie  

zastąpiona danymi zawartymi w pliku kopii.   Na poniższym rysunku widać zapisy, typowe dla pustej 

bazy firmy nr 1, utworzonej podczas instalacji programu Sz@rk.   



 

Rysunek 24.  Okno prezentujące zawartość bazy danych, która będzie zastąpiona kopią bazy z wybranego pliku MSK 

 

 Po upewnieniu się, że odtwarzanie bazy nie nadpisze ważnych danych, naciskamy przycisk 

„Wykonaj” (rys. 23), który spowoduje odtworzenie bazy z kopii zapasowej. 

Uwaga, jak opisano wcześniej, po odtworzeniu bazy tgsoft1, konieczne będzie ponowne 

uruchomienie programu Sz@rk F1! Plus i powtórzenie procedury odtwarzania danych dla bazy tgsoft 

- wspólnej dla wszystkich firm. 

 

 

6. Odtwarzanie bazy danych w programie TGS_Manager.exe 

 

W poprzednim punkcie opisano jak odtworzyć bazę danych z poziomu uruchomionego 

programu Sz@rk F1! Plus lub dowolnego innego.  Odtwarzanie baz danych z kopii zapasowych można 

wykonać również bezpośrednio z poziomu programu narzędziowego TGS_Manager.EXE, który jest 

umieszczony w katalogu programu C:\SzarkSQL.   

Bezpośrednie użycie programu TGS_Manager-a jest przydatne, jeżeli przenoszona będzie 

większa ilość baz danych,  np. w  biurach rachunkowych,  ponieważ z pomocą tego narzędzia można 

od razu odtworzyć większą ilość baz, poprzez kolejne wskazywanie plików MSK. 

Sposób postępowania przy odtwarzaniu danych, będzie identyczny jak w poprzednim 

punkcie, wcześniej należy jedynie wybrać opcję programu „Odtwarzanie danych”, tak jak to 

zaprezentowano na rysunku poniżej. 



 

Rysunek 25. Odtwarzanie danych (bazy danych) w programie TGS_Manager 

 

7. Zmiana lokalizacji (katalogu) dla kopii zapasowych 

 

Bezpośrednio po zainstalowaniu programu na nowym komputerze, domyślną lokalizacją  

w której umieszczane są pliki kopii baz danych jest C:\SzarkSQL\BazySQL\Backup. 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinno się zmienić tę lokalizację na inną, np. inną 

partycję lokalnego dysku twardego, zewnętrzny dysk twardy USB, dysk sieciowy lub PenDrive USB.    

Zmianę lokalizacji dla kopii zapasowych można wykonać poprzez bezpośrednią edycję plików 

konfiguracyjnych .\INI\*.ini, lub za pośrednictwem programu TGS_Manager.EXE. W tym celu 

uruchamiamy TGS_Manager-a i wybieramy opcję  „Archiwizacja danych”. Następnie wybieramy 

dowolną bazę tgsoft* do wykonania kopii zapasowej (należy użyć przycisku „Odczytaj” i wybrać bazę 

z listy rozwijanej).  

 



 

Rysunek 26. TGS_Manager - przykład wybrania bazy do archiwizacji 

 

Następnie wpisujemy lub wybieramy z listy inną lokalizację docelową do plików kopii bazy 

danych i wykonujemy próbę archiwizacji wybranej bazy.  

 

Rysunek 27. Przykład zmiany lokalizacji dla tworzonych plików archiwum. 

 

Jeżeli archiwizacja wykona się poprawnie,  tzn. pojawi się odpowiednia informacja w oknie  

oraz w wybranej lokalizacji pojawi się nowy plik archiwum tgsoft*.msk, to zapisujemy zmienioną 

konfigurację przyciskiem „Zapisz” (aby przycisk się uaktywnił, wcześniej należy kliknąć „Sprawdź”).  

Przykład na rysunku poniżej. 



 

Rysunek 28. Przykład zapisu zmiany konfiguracji (przycisk Zapisz) 

 

Uwaga, zalecamy częste wykonywanie kopii zapasowych wszystkich baz danych systemu 

Sz@rk. Co najmniej jeden raz w tygodniu, najlepiej wg sposobu opisanego w punkcie 1. tego opisu. 

 

8. Konfiguracja dostępu do wybranego serwera MS SQL  

 

W punkcie 5. wstępnie omówiono zasady konfigurowania parametrów połączenia  

z zainstalowanym serwerem SQL.  Przypomnijmy, dla serwera Microsoft SQL  w wersji LocalDB 2012, 

prawidłowym ustawieniem będzie; 

Nazwa serwera: (localdb) 

 Nazwa instancji: (domyślna) 

Tryb autoryzacji: Windows 

W przypadku pełnego serwera SQL, np. Microsoft SQL Server Express 2008, zainstalowanego 

wg domyślnych ustawień i pracującego na tym samym komputerze na którym zainstalowano 

oprogramowanie Sz@rk prawidłowym ustawieniem będzie: 

Nazwa serwera: (local)   

 Nazwa instancji: SQLEXPRESS 

Tryb autoryzacji: Windows 

 

W przypadku konfiguracji systemu Sz@rk do pracy wielostanowiskowej, tryb autoryzacji 

należy ustawić na SQL, oraz podać nazwę użytkownika i hasło używane do połączenia z serwerem 

SQL. Najprościej podać użytkownika SA oraz jego hasło nadane podczas instalowania serwera SQL.   

W niektórych przypadkach, gdy na komputerze zainstalowanych jest więcej niż jeden serwer  

SQL, nazwa instancji może być  inna niż domyślna dla wersji Expres (SQLEXPRESS). Podczas 

instalowania innych, pełnych wersji serwerów SQL, w trakcie ich instalacji proponowane są nazwy 



instancji i koniecznie należy je zapisywać, ponieważ podana nazwa instancji jest później używana do 

lokalizowania usług wybranego serwera SQL przez programy użytkowe takie jak system Sz@rk. 

 

 

9. Przeniesienie bazy z SQL LocalDB do pełnego serwera MS SQL 

 

Bazy danych typu Microsoft SQL Server są ze sobą zgodne, w ramach tej samej lub wyższej 

wersji serwera.  Oznacza to, że bez problemów można przełączyć pracę systemu Sz@rk pracującego  

w oparciu o serwer lokalny SQL Server LocalDB 2012 do pracy z serwerem SQL Server Express 2012, 

ale nie będzie możliwa obsługa tej bazy przez serwer SQL Server Express 2008. 

Z tego powodu, przejście z obsługi bazy serwerem lokalnym SQL LocalDB 2012, do pełnej 

wersji serwera SQL (umożliwiającego pracę wielostanowiskową), będzie się wiązało z koniecznością 

zainstalowania serwera Microsoft SQL Server Express 2012 lub 2014.  Pełną wersję serwera SQL 

można zainstalować na tym samym komputerze, na którym działa już wersja lokalna.  Obie wersje 

serwerów mogą pracować jednocześnie. 

Przeniesienie bazy z wersji LocalDB do wersji pełnej SQL, najłatwiej można zrealizować 

poprzez zarchiwizowanie baz danych tgsoft* w wersji LocalDB, oraz ich ponownym odtworzeniu z 

plików MSK już na pełnym serwerze SQL Server Express 2012.  Do tego celu można wykorzystać 

program TGS_Manager i zostało to opisane w punkcie 6. i 7. niniejszego opisu. 


