
Сиела 5.1 
 

Изисквания 
 

1. За сървър /Изискванията са условни, хардуерните 
изисквания зависят и от броя работни места, които ще 
ползват продукта от този сървър. Примерните изисквания са 
за 10 работни места./ 

 
Операционна система: 
WINDOWS 8/8.1/10, 11, Windows Server 2008/2012/2016/2019 (с последни 
актуализации); 
 
 
Минимални хардуерни изисквания: 
200 GB място на твърдия диск за бази-данни на всички продукти 
Core2Duo CPU или по-висок (или еквивалентен)** 
2 GB RAM*** 
 
Бележка:  * Препоръчителна е версия Server 2008 R2 
  ** Дадената стойност е за сървърна машина. За настолен 
компютър натоварен да играе ролята на сървър е желателно да е поне 
4 GHz при едноядрен процесор. 

*** При работа във виртуална машина RAM паметта е 
препоръчително да е 6 GB 

 
Допълнителен софтуер 
За MS Windows 
Microsoft .Net Framework 2.0 
Firebird 2.1 
 

2. За Интранет инсталация /Изискванията са условни, 
хардуерните изисквания зависят и от броя работни места, 
които ще ползват продукта от този сървър. Примерните 
изисквания са за 10 работни места./ 

 
Операционна система: 
WINDOWS 8/8.1/10, 11, Windows Server 2008/2012/2016/2019 (с последни 
актуализации); 
 
Минимални хардуерни изисквания: 
200 GB място на твърдия диск за бази-данни на всички продукти 
Core2Duo CPU или по-висок (или еквивалентен)** 
4 GB RAM*** 
 
 
Бележка:  * Препоръчителна е версия Server 2008 R2 



  ** Дадената стойност е за сървърна машина. За настолен 
компютър натоварен да играе ролята на сървър е желателно да е поне 
4 GHz при едноядрен процесор. 

*** При работа във виртуална машина RAM паметта е 
препоръчително да е 6 GB 

 
Допълнителен софтуер 
За MS Windows 
Microsoft .Net Framework 4.0 
Firebird 2.1 
IIS 
 

3. За отделно работно място /Локална инсталация/ 
Операционна система: 
WINDOWS 8/8.1/10, 11, Windows Server 2008/2012/2016/2019 (с последни 
актуализации); 
 
Бележка:  * Препоръчителна е версия Server 2008 R2 
 
Минимални хардуерни изисквания: 
Core2Duo CPU или по-висок (или еквивалентен); 1 GB RAM 
 
Допълнителен софтуер 
Microsoft .Net Framework 2.0 
Firebird 2.1 
 

4. За работно място към сървър /Клиентска инсталация/ 
Операционна система: 
WINDOWS 8/8.1/10, 11, Windows Server 2008/2012/2016/2019 (с последни 
актуализации); 
 
Бележка:  * Препоръчителна е версия Server 2008 R2 
 
Минимални хардуерни изисквания: 
Core2Duo CPU или по-висок (или еквивалентен); 4 GB RAM 
 
 
 
 

Инсталиране на програмата на сървър или локално място. 
 
Инсталиране на Сиела 5.0 
След като стартирате SETUP.EXE от първото DVD ще видите следния 
прозорец 
 
 



 
 
...натиснете NEXT 
На етапа Лицензни споразумения трябва да маркирате Аз приемам 
условията… 
 

 
 
В следващият прозорец изберете директория, в която да бъде 
инсталиран продукта. 



 

 
 
Трябва да изберете продуктите, които желаете да бъдат инсталирани. 
 

 
 
 
Инсталацията започва... 
 



 
 
След приключване ще видите следния прозорец. 
 

 
 
Натиснете бутона FINISH. 
 

Клиентски места 
 



Работните места в мрежа ще се стартират чрез шорткъти към 
споделена директория. Първо трябва да се сподели /шерне/ в мрежата 
поддиректорията Program /не е необходимо шерване върху цялата 
директория на програмата/ от инсталираната вече Сиела 5.0. Трябва 
да е с права само за четене. Името на директорията трябва да остане 
Program, но можете да изберете име за шеринга каквото пожелаете. 
Например Ciela 5.0.  
 

 
 
Шорткътите на работните места трябва да бъдат към Ciela50.exe. 


