
Інструкція по встановленню та 
оновленню програми  

WinkHaus Okna для Windows8-10 
Для роботи програми WinkHaus Okna необхідно спочатку 
завантажити та встановити SQL Server 2008 Express. 

І Встановлення SQL Server 2008 Express 
1 Завантажити SQL Server 2008 Express. 

 



2 Запустити завантажений файл SQLEXPR_x86_RUS 

 

 



3 Дочекатись розпаковування програми 

 

4 Натиснути запуск программы без получения справки 

5 Якщо програма установки вимагає встановлення додаткового 
компоненту Windows, погодитись і натиснути «Скачать и установить 
этот компонент», а після вдалого завершення установки компоненту 
натиснути Закрыть перезапустити файл SQLEXPR_x86_RUS 



 

 

!!! Якщо під час установки додаткового компоненту 
виникнуть труднощі, звернутись до постачальника 
вашого пакету Windows або до служби технічної 
підтримки Корпорації Microsoft.!!! 

 



6 У вікні Центр установки SQL Server вибрати Установка 

 

7 В наступному вікні вибрати Новая установка изолированного SQL 
Server 

 

8 Після завершення перевірки натиснути Ок 

 



9 В наступному вікні натиснути Далее 

 

10 Погодитись з умовами ліцензії і натиснути Далее 

 



11Натиснути Установить 

 

12 Натиснути Далее 

 

 

 



13 Вибрати Компоненты экземпляра і натиснути Далее 

 

14 Натиснути Далее в 2-х наступних вікнах 

 



 

16 Вибрати Имя учетной записи NT AUTHORITY\SYSTEM і натиснути 
Далее 

 



17 В Настройке компонента Database Engine натиснути Добавить 
текущего пользователя і натиснути Далее 

 

18 Зняти відмітки про звіти помилок і натиснути Далее 

 



19 Натиснути Далее 

 

20 Натиснути Установить

 



21 Після вдалого встановленого SQL Server натиснути Далее 

 

22 Натиснути Закрить 

 



23 Зкрити программу встановлення SQL Server 

 

ІІ Встановлення програми WinkHaus Okna 
1 Завантажити та запустити файл whokna 

 

 

 



 

2 Після автоматичного встановлення програми WinkHaus Okna на 

робочому столі з’явиться два ярлика:  Winkhaus - bazy - v.3.5.6.2  
та Winkhaus - okna - v.3.5.6.2, а також автоматично запуститься 

программа Winkhaus – bazy, яку необхідно закрити натиснувши 

Выйти 

 

3 Після виходу з пограми може з'явитись наступне вікно в якому 
необхідно вибрати Эта прграмма установлена правильно. Якщо це 
вікно не з'явилось, то перейти до пункту 4 



 

4 Навести курсор миші на ярлик Winkhaus - bazy - v.3.5.6.2, 
натиснути на ньому правою кнопкою миші та вибрати Свойства 

 

 



5 У вікні Свойства перейти до вкладки Совместимость  і поствити дві 
галочки у пунктах:  

 Запустить пограмму в режиме совместимости с:  

Windows XP (пакет обновления 3) 

 Выполнять эту порграмму от имени администратора 

Після чого натиснути Ок 

 



6 Повторити дії з пунктів 4 та 5 для ярлика Winkhaus - okna - 
v.3.5.6.2 

 

 



7 Запустити ярлик Winkhaus - bazy - v.3.5.6.2 і в полі Сервер 

прописати .\sqlexpress 

 

ІІІ Створення та оновлення баз профілів 

 



 



 



 



 



 


