
 

Uproszczona instrukcja instalacji programu 
GASTRO Szef i GASTRO Pos 

oraz CHART Hotel 
 
Firma SEGAL nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy wyrządzone 
instalacją w/w programów oraz posługiwaniem się niniejszą instrukcją. 
 
Zarówno program Gastro Szef jak i Chart Hotel wymagają zainstalowania obsługi 
serwera SQL. JeŜeli nie został jeszcze zainstalowany taki serwer (w dolnym prawym 
rogu koło zegarka systemowego powinna być ikona z w kształcie białej „skrzynki” z 
zielonym trójkącikiem w kształcie przycisku „play”) naleŜy z naszego serwera pobrać 
plik MSDE.exe  
 
Wszystkie pliki opisane w tej instrukcji moŜna pobrać z naszej strony 
http://www.segal.pl/doc/download.php 
Program Gastro Pos do działania nie wymaga serwera SQL, moŜe on jednak być 
wykorzystywany do wymiany danych z Gastro Szefem i CHART Hotel. 
 
Instalacja programu GASTRO Szef i/lub GASTRO Pos: 

1. JeŜeli planujemy zainstalować Gastro Szefa to najpierw naleŜy wykonać 
instalację serwera MSDE SQL – instrukcja poniŜej (chyba, Ŝe jest juŜ 
zainstalowany na komputerze) 

2. Pobrać plik gastro.zip z naszego serwera i zainstalować program wybierając 
przy tym opcje, które chcemy zainstalować (zalecamy Gastro Szefa w wersji 
SQL i Gastro Posa + ewentualnie przykładową bazę danych oraz moduł grafik 
sali dla Gastro Pos) 

3. Po przejściu procesu instalacji na pulpicie Windows pojawią się ikony Gastro 
Szef i Gastro Pos. Uruchomienie programu Gastro Pos nie powinno sprawiać 
większych problemów, standardowe hasło (jeŜeli zainstalowano przykładową 
bazę danych) to ‘123’. Uruchomienie programu Gastro Szef moŜe zakończyć 
się komunikatem „Błąd podłączenia do bazy SQL”, w tym celu naleŜy 
sprawdzić poprawność zainstalowania serwera SQL (instrukcja poniŜej). 

4. W przypadku Gastro Szefa naleŜy jeszcze sprawdzić czy została załoŜona przy 
instalacji baza danych. Standardowo baza zakładana jest w katalogu 
‘C:\GastroSQL\’ i sprawdzamy czy znajduje się tam plik ‘delivery.mdf’. JeŜeli 
nie to naleŜy załoŜyć bazę ręcznie, w tym celu uruchamiamy plik 
‘GLCUpdate.exe’ znajdującego się w katalogu 
‘C:\Program files\Softech\G_SZEFSQL’ i wybieramy zakładkę  ‘Instalacja/ 
Aktualizacja’ i wybieramy ‘Utwórz bazę’. Standardowo jest ona zakładana w 
katalogu ‘C:\GastroSQL\’ 

 
Aktualizacja GASTRO Szefa i GASTRO Posa: 

Po dokonaniu pierwszego próbnego uruchomienia (lub później) zalecamy dokonać 
aktualizacji programu do najnowszej wersji w tym celu naleŜy: 

1. Pobrać pliki aktualizacji dla Gastro Pos i Gastro Szef z naszej strony 
2. Aktualizacja Gastro Posa polega na rozpakowaniu zawartości pliku ‘posexe.zip’ 

do katalogu roboczego programu Gastro Pos, standardowo jest to ‘C:\Program 
files\Softech\G_POS’ i uruchomieniu programu. 

3. Aktualizacja Gastro Szefa polega na rozpakowaniu zawartości pliku 
‘gastrow.zip’ do katalogu roboczego programu Gastro Szef, standardowo jest 
to ‘C:\Program files\Softech\G_SZEFSQL’ i uruchomieniu pliku 
‘GLCUpdate.exe’ znajdującego się w tym katalogu. 



 

1. Z okna które się otworzy ‘GLC Update v. 2.7.x.x’ wybieramy zakładkę 
‘Instalacja/Aktualizacja’ i wybieramy ‘Aktualizuj bazę’.  
JeŜeli program poprosi o podanie nazwy dla pliku archiwum proszę podać 
dowolną nazwę w dowolnym katalogu.  
Po tym program zacznie przekonwertowywać bazę danych do najnowszej 
wersji, operacja ta moŜe potrwać nawet do kilku minut w zaleŜności od 
rozmiaru bazy danych i szybkości komputera. Nie naleŜy przerywać tej 
procedury aŜ zostanie ona zakończona samoczynnie. 
 

Po zakończeniu program jest gotowy do uŜytku. Standardowo nie ma Ŝadnego hasła 
do uruchomienia programu Gastro SZEF. 
Standardowe hasło do programu Gastro POS to: 123 
 
Instalacja programu CHART Hotel: 

1. Zainstalować serwer MSDE SQL – instrukcja poniŜej (chyba Ŝe jest juŜ 
zainstalowany na komputerze) 

2. Pobrać plik installsql.zip z naszego serwera i zainstalować program wybierając 
przy tym opcje, które chcemy zainstalować (zalecamy zainstalować 
przykładową bazę) 

3. Po przejściu procesu instalacji na pulpicie Windows pojawią się ikony Hotel i 
Zestaw. Program uruchamia się ikoną Hotel jednak do jego uruchomienia 
niezbędne jest posiadanie (zainstalowanie) serwera SQL. Uruchomienie 
programu moŜe zakończyć się komunikatem „Błąd podłączenia do bazy SQL”, 
w tym celu naleŜy sprawdzić poprawność zainstalowania serwera SQL 
(instrukcja poniŜej) oraz wykonać pkt. 4-7 niniejszej instrukcji. 

4. Przy pierwszym uruchomieniu naleŜy uruchomić program ‘GLCUpdate.exe’ 
znajdującego się standardowo w katalogu ‘C:\Hotel’i wybrać zakładkę serwer 
po czym kliknąć na ‘Profil aplikacji’ i wybrać opcję ‘Baza danych programu 
Chart’, a następnie OK. 

5. Przejść do zakładki ‘Instalacja/Aktualizacja’ i wybieramy ‘Utwórz bazę’. 
Standardowo jest ona zakładana w katalogu ‘C:\ChartSQL\’ 

6. Program poprosi o dokonanie konfiguracji połączenia z serwerem SQL. 
7. 7.W nazwie serwera wpisujemy ‘127.0.0.1\GASTRO’ jako administrator ‘sa’ i 

zaznaczamy ‘nowy uŜytkownik’, jako nazwa uŜytkownika ‘chart’ hasło 
‘sqlchart’ i dajemy OK. 

8. Pierwsze uruchomienie programu zakończy się pytanie o hasło, standardowo 
jest to hasło ‘serwis’, które moŜna później zmienić w programie. 

9. Proszę uruchomić panel konfiguracji programu CHART i w pierwszej kolejności 
sprawdzić z listy parametr SQL jako nazwa serwera powinna być 
‘127.0.0.1\GASTRO’ lub ‘nazwa_komputera\GASTRO’ lub (local)\GASTRO, 
nazwa bazy danych to ‘CHART’ 
 

Aktualizacja CHART Hotel: 
Po dokonaniu pierwszego próbnego uruchomienia (lub później) zalecamy dokonać 
aktualizacji programu do najnowszej wersji w tym celu naleŜy: 

1. Pobrać pliki aktualizacji dla Chart Hotel z naszej strony (dwa pliki ‘hotel.zip’ 
oraz ‘glcupdate.zip’) 

2. Plik ‘glcupdate.zip’ rozpakować do katalogu roboczego programu standardowo 
jest to „C:\Hotel\’ natomiast plik ‘hotel.zip’ skopiować tam bez 
rozpakowywania i uruchomić plik glcupdate.exe 

3. Wybrać zakładkę ‘Instalacja/Aktualizacja’ i wybieramy ‘Aktualizuj bazę’. 
Operacja ta moŜe potrwać parę minut w zaleŜności od wielkości bazy i 
szybkości komputera. Proszę nie przerywać tego procesu aŜ do jego 
samoczynnego zakończenia.  



 

UWAGA! 

Po zgłoszeniu przez program „Aktualizacja programu zakończona pomyślnie” naleŜy 
jeszcze poczekać chwilę aŜ program GLC UPDATE przekopiuje pliki, co moŜe zająć od 
kilu sekund do paru minut i zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem na 
liście operacji. Dopiero wtedy aktualizacja jest zakończona. 
 
Instalacja serwera MSDE – SQL: 

UWAGA!!! Serwer SQL zalecamy instalować na platformie Windows XP, nie zaleca się 
instalowania serwera SQL na systemie Windows 98. Same programy Gastro jak i 
Chart mogą być instalowane na Windows 98, jednak serwer powinien znajdować się 
na komputerze z Windows XP. 
 

1. Rozpakować plik MSDE.exe i zainstalować 
2. System zaŜąda ponownego uruchomienia komputera – proszę wykonać 

ponowne uruchomienie 
3. W prawym dolnym rogu koło zegarka powinna pojawić się ikona MSDE – SQL 
4. Po restarcie komputera uruchomić SQL Server (z menu START -> Programy -

> Autostart -> ServiceManager) i zaznaczyć opcję „startuj podczas 
uruchamiania systemu” 

5. W tym samy oknie, w którym zaznaczamy „startuj podczas uruchamiania 
systemu” jest wpisana nazwa serwera standardowo jest to 
„nazwa_komputera\gastro” – dokładnie ta nazwa będzie nam potrzebna w 
dalszej konfiguracji (jeŜeli serwer SQL będzie na tym samym komputerze co 
program Gastro to będzie moŜna uŜyć jako nazwy ‘127.0.0.1\gastro’). 

6. Uruchomić START -> Ustawienia -> Panel Sterowania -> Narzędzia 
Administracyjne -> Źródła danych (ODBC). Otworzy się okno ‘Administrator 
źródeł danych ODBC’, wybrać zakładkę ‘Systemowe DNS’ i sprawdzić czy na 
liście jest sterownik SQL Server. JeŜeli nie ma to naleŜy go dodać przyciskiem 
‘Dodaj…’ JeŜeli jest to naleŜy sprawdzić jego parametry.  

7. W tym celu wybieramy ‘Konfiguruj…’ i w pole ‘Nazwa’ wpisujemy „sqllocal” 
8. W miejscu ‘Serwer’ wpisujemy „nazwa_komputera\gastro” (dokładnie to co 

odczytaliśmy w nazwie serwera w kroku 5 niniejszej instrukcji). 
9. Opis moŜe zostać niewypełniony 

10. Przechodzimy dalej i zaznaczamy opcję ‘Uwierzytelnianie serwera SQL, 
uŜywając identyfikatora logowania i hasła podanego przez uŜytkownika’ po 
czym zaznaczamy opcję ‘Połącz z serwerem SQL, aby uzyskać domyśle 
ustawienia dodatkowych opcji konfiguracji’ 

11. Jako ‘Identyfikator logowania’ wpisać „gastro” 
12. Hasło „123” i dać ‘Dalej’ 
13. W tym oknie nic nie zmieniamy i dajemy jeszcze raz ‘Dalej’. 
14. W kolejnym oknie znowu niczego nie zmieniamy i dajemy ‘Zakończ’ 
15. W oknie które nam się pojawi moŜemy sprawdzić połączenie z serwerem SQL 

wybierając ‘Testuj źródło danych’ jeŜeli wszystko jest poprawnie powinniśmy 
zobaczyć komunikat ‘TESTY UKOŃCZONE POMYŚLNIE!’ dajemy ‘OK’ 

16. Teraz na liście powinniśmy mieć sterownik SQL Server. MoŜemy zamknąć 
okno ‘Administrator źródeł danych ODBC’ 

 
 

Opracowano przez: 
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