Program „ProfilMag”
Do czego służy program "ProfilMag"
Program pozwala na szybkie i wygodne ustawienie praw dostępu do wszystich magazynów oraz domyślnego
magazynu dla wszystkich użytkowników Subiekta GT.

Technologia, wymagania
Program został napisany w języku Visual Basic 2010 i do pracy wymaga zainstalowania platformy .NET
Framework 4.0. Do pracy programu nie jest wymagana aktywna Sfera dla Subiekta GT.

Instalacja
Instalacja programu "ProfilMag" nie wymaga w zasadzie żadnej ingerencji ze strony użytkownika,
wystarczy jedynie zaakceptować treść licencji i potwierdzić parametry domyślne.
W razie potrzeby można stworzyć/skonfigurować plik konfiguracyjny w folderze, w którym są umieszczone
pliki konfiguracyjne (XML) InsERT GT. Szczegółowe informacje o pliku konfiguracyjnym zamieszczono na
końcu tego dokumentu.

Parametry połączenia z serwerem i wybór bazy danych
Program odczytuje
konfiguracyjnego.
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Nazwa i lokalizacja
O ile nie zostanie to określone inaczej przez użytkownika, program oczekuje istnienia pliku o nazwie
profilMag.xml, znajdującego się w folderze wspólnym dla wszystkich plików konfiguracyjnych
systemu GT (dla systemu Windows XP jest to typowo C:\Documents and Settings\All Users\Dane
aplikacji\InsERT\InsERT GT).
Jeśli plik nie zostanie odnaleziony, program sprawdza czy w tym samym folderze nie istnieje plik
Subiekt.xml. W razie znalezienia pliku Subiekt.xml parametry są odczytywane z tego pliku.
Jeśli nie zostanie odnaleziony żaden z w/w plików program zgłasza błąd.
Możliwe jest określenie innego pliku konfiguracyjnego, poprzez podanie jego nazwy (może być ze
scieżką) we właściwościach skrótu uruchamiającego program.

•

Zmiana nazwy i lokalizacji
Jeżeli zachodzi taka potrzeba można określić nazwę i lokalizację pliku poprzez podanie jej jako
argumentu wywołania programu (właściwości skrótu -> zakładka „skrót” -> „Element docelowy”).
Można podać samą nazwę pliku, albo nazwę ze ścieżką.
Jeśli podany plik nie zostanie odnaleziony, program zgłasza błąd.

•

Zawartość
Z pliku konfiguracyjnego program odczytuje parametry, opisane poniżej.
Podstawowe parametry, niezbędne do działania programu, można ustawić za pomocą programu
serwisowego Insert GT. Pozostałe wymagają „ręcznej” edycji pliku konfiguracyjnego.

Parametry umieszczone w sekcji <startup> - połączenie z bazą, podmiot i użytkownik są standardowe,
można je ustawiać programem serwisowym, z tym że nie wszystkie wartości są wykorzystywane przez
program.
Nieużywane są: hasło użytkownika SQL Server oraz nazwa i hasło użytkownika systemu GT.
Przykładowa zawartość pliku konfiguracyjnego ProfilMag.xml wygląda tak:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<cfg>
<startup>
<sql_server>(local)\INSERTGT</sql_server>
<auth_mode>MIXED</auth_mode>
<sql_login>sa</sql_login>
<database>Konstrack</database>
</startup>
</cfg>

Hasło użytkownika SQL server
Program nie wykorzystuje (!) hasła użytkownika SQL server zapisanego w pliku ProfilMag.xml, tylko
wymaga ręcznego wpisania go podczas uruchamiania.

Wybór bazy danych (podmiotu)
Jeśli w pliku konfiguracyjnym nie zostanie określona nazwa podmiotu, którego parametry mają być
ustawiane programem ProfilMag, wtedy po starcie programu zostanie wyświetlona lista podmiotów do
wyboru.
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