Opus SQL Server 2014 Express asennusohje
Johdanto
Opus SQL Server 2014 on asennusohjelma, joka asentaa Microsoft SQL Server 2014 Express -ohjelman
Opus Dental -ohjelmistolle suositeltujen asetusten mukaisesti. Tavoitteena on tehdä Opus Dental palvelinasennuksesta mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista.
Asennusohjelma myös tarkistaa tärkeimmät asennusvaatimukset ennen asennuksen käynnistymistä.
Asennusohjelma käynnistää komentoikkunan, joka ohjaa asennusta. Kaikki virheilmoitukset joita
mahdollisesti esiintyy asennuksen aikana tallennetaan lokitiedostoihin asennuskansiossa.
On tärkeää, että asennusta ei missään tapauksessa keskeytetä kesken kaiken, sillä tämä saattaa
pahimmassa tapauksessa aiheuttaa koko Windows käyttöjärjestelmän vaurioitumisen.

Asennusvaatimukset
Asennusohjelma tarkistaa, että seuraavat ohjelmat on asennettu palvelimelle:
.Net 3.5. SP1
Asennusohjelma vaatii tämän version toimiakseen
.Net 4.0
SQL Server 2014 vaatii tämän version
PowerShell 2.0
Microsoft käyttää PowerShell -ohjelmaa SQL Server 2014 Express -asennukseen. Musta komentoikkuna,
joka avautuu kun asennus käynnistetään on PowerShell.
Opus instanssi
Mikäli tietokoneelle on asennettu aikaisempi versio Opus palvelimesta, se tulee poistaa manuaalisesti
ennen SQL Server 2014:n asennusta. Joskus käy niin, että ohjelmiston poistaminen ei poista kaikkea
informaatiota Windowsista, jolloin tarkistusohjelma havaitsee aikaisemmin asennetun Opus instanssin.
Jos asennusohjelma varoittaa olemassaolevasta Opus instanssista, tarkista huolellisesti että se on
todella poistettu, ja sen jälkeen voit ajaa asennusohjelman normaalisti.
Käyttäjätilien valvonta (UAC) ja virustorjuntaohjelmistot
Käyttäjätilien valvonta ja virustorjuntaohjelmistot suositellaan kytkemään pois päältä asennuksen ajaksi.
Tietokoneen nimi
Suosittelemme, että tietokoneen nimeä ei vaihdettaisi Opus SQL Server 2014 asennuksen jälkeen.

Asennus
Opus SQL Server 2014 Express asennusohjelma on pakattu itsepurkautuvaan tiedostoon, joka on
nimeltään OpusSQLServer2014Express_x64.exe
Tuplaklikkaa pakattua tiedostoa ja pura se valitsemaasi kansioon.
Käynnistä asennusohjelma klikkaamalla tiedostoa OpusSQL2014.exe hiiren oikealla painikkeella ja valitse
Suorita järjestelmänvalvojana (Run as administrator). Odota, että ohjelma tekee tarvittavat
tarkistukset.

Kun asennusvaatimukset on tarkistettu, komentoikkuna avautuu:

Jos joku vaatimuksista ei täyty, on siinä punainen neliö vihreän sijaan. Asenna puuttuvat ohjelmat.
Asennusohjelmat voit hakea Microsoftin internet sivuilta.
Voit tehdä uuden tarkistuksen klikkaamalla painiketta Test.
Kun kaikki on kunnossa, voit käynnistää asennuksen klikkaamalla Start. Odota että asennus on valmis
tai päättyy virheilmoitukseen. Älä keskeytä asennusta!

Asennus on valmis
Kun asennus on valmis, näytetään seuraava viesti:

Tarkista lokitiedostot
Kaikki mahdolliset ilmoitukset kirjataan asennuksen aikana lokitiedostoon, joten on tärkeää tarkistaa
asennuksen tulos lokitiedostosta! Klikkaa Show Log ja tarkista että kaikki on kunnossa. Jos asennus ei
onnistunut, lokitiedostosta yleensä selviää mikä meni vikaan.
Lisätietoja virheilmoituksista löytyy Microsoftin internet sivulta.
Microsoft hoitaa SLQ Server 2014 -ohjelmiston ohjelmistotuen.

