
Instrukcja aktualizacji systemu Xesar 2.1 do wersji Xesar 2.2 

Informacje techniczne 

Oprogramowanie Xesar 2.2 jest całkowicie nową instalacją, równoległą dla dotychczasowej instalacji Xesar (1.1, 2.0, 2.1). 

Gdy już „używana” karta administratora zostanie włożona podczas uruchamiania systemu X2.2, system zażąda bazy 

danych. 

Tutaj należy wskazać oryginalną bazę danych poprzedniej instalacji Xesar, a nie kopię zapasową! 

Następnie ta baza danych zostanie przetworzona do najnowszej wersji, zarejestrowana w oprogramowaniu X2.2 i wówczas 

będzie dostępna po włożeniu karty administratora. 

Dawna baza danych aessdb.h2.db zostanie w trakcie importu zmodyfikowana a jej nazwa zostanie zmieniona – wówczas 

nie będzie nadawać się więcej do użytku.  

Procedura w przypadku jednej bazy danych (ponowne wczytanie kopii 

zapasowej bazy danych) 

Sytuacja wyjściowa dotyczy jednego zarządzanego systemu. W systemie nie może być otwartych zadań 

konserwacyjnych. Przynależny tablet powinien być „pusty”. 

Czynności przygotowawcze: 

 Zsynchronizować tablet z istniejącym oprogramowaniem. 

 Zrealizować wszystkie zadania konserwacyjne. 

 Ponownie zsynchronizować tablet z oprogramowaniem. 

 Zamknąć oprogramowanie. 

 Uruchom ponownie komputer 

 Zainstalować oprogramowanie Xesar 2.2. 

 Podczas pierwszego uruchomienia oprogramowania X2.2 włożyć kartę administratora do systemu. 

 Po wyświetleniu powiadomienia o wskazaniu pliku bazy danych, wskazać bazę danych w miejscu zapisu  

C:\ProgramData\Xesar 2.1\aessdb.h2.db. 

 Wykonać import. 

 Dopiero teraz podłączyć i zsynchronizować tablet (i w ten sposób zaktualizować aplikację Xesar do najnowszej 

wersji, patrz także rozdział: Aktualizacja tabletu z wersji 2.1 do 2.2). 

 Teraz w systemie (tak jak dotychczas) zaktualizować firmware w komponentach do najnowszej wersji. Oprócz tego 

zaktualizować firmware w wymaganych komponentach w trybie serwisowym (np. komponenty zamienne w 

magazynie) do najnowszej wersji. 

 Następnie można odinstalować poprzednie oprogramowanie (wersja 1.1, 2.0 lub 2.1). 

  



Aktualizacja tabletu z wersji 2.1 do 2.2 

Przy próbie synchronizacji tabletu w wersji Xesar 2.1 z wersją Xesar 2.2 pojawi się następujący komunikat dotyczący 

aktualizacji: 

 

Próba zainstalowania aktualizacji spowoduje wygenerowanie komunikatu błędu. 

 

Należy ręcznie odinstalować starą zainstalowaną aplikację Xesar i zainstalować nową aplikację.  



 

Procedura:  

1. Otworzyć Ustawienia/Aplikacje 

 

  

 

2. Odinstalować starą aplikację „Xesar-Tablet”  

 



 



 
  

  

3. Otworzyć menedżera plików. 

Plik do zainstalowania programmingdevice_update.apk został zapisany w pamięci tabletu podczas poprzedniej 

próby synchronizacji. 

 
4. Zainstalować następujące aplikacje: 

Acer B1-730HD (czarny): 

sdcard0/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice_update.apk 

Acer B1-770 (biały): 



Pamięć USB/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice_update.apk 

 
5. Następnie można przeprowadzić synchronizację przy użyciu tabletu. 

Po potwierdzeniu poniższego komunikatu można zsynchronizować zadania konserwacyjne na tablecie. 

 


