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Ghid de instalare 
Cerinţe de instalare: 

 Sistem de operare: Windows XP,  Windows  2003, Windows Vista – x86 sau x64 

 Platformă: .Net Framework 2.0 

 50MB spaţiu pe disc. 

Distributive: 

 Fiscal Barcode Declaration w .NET Framework 2.0 (x86) – conţine aplicaţia şi platforma .Net 2.0 

 Fiscal Barcode Declaration Single Installation – conţine aplicaţia pentru platforma x86 

 Fiscal Barcode Declaration Single Installation  (x64) - conţine aplicaţia pentru platforma x64 

 ClickOnce Installation for easy installation and online updates – wizzard special care permite 

instalarea aplicaţiei doar cu un singur click 

 

Alegeţi şi descărcaţi distributivul care vă convine, ţinând cont de faptul daca aveţi deja instalat platforma 

.Net Framework 2.0. 

Pentru sistemele de operare pe 64bit (Windows XP x64, Windows 2003 x64, Windows Vista x64) 

distributivele „ClickOnce Installation for easy installation and online updates” şi „Fiscal Barcode 

Declaration w .NET Framework 2.0 (x86)” nu sunt bune, în loc folosiţi distributivul „Fiscal Barcode 

Declaration Single Installation (x64)”. Doar că veţi avea nevoie şi de „Microsoft .NET Framework 2.0 w 

Service Pack 1 (x64)”(dacă nu aveţi deja instalat) pentru a putea rula aplicaţia. 

Expertul de instalare e configurat cu valori implicite şi nu necesită configurări adăugătoare,  însă permite 

schimbarea lor, şi anume: 

 Calea unde va fi instalată aplicaţia 

 Locul şi numele directoriului din meniul de start 

http://demo.daac.md/fbc/TaxPayer/setup.exe
http://demo.daac.md/fbc/TaxPayer/setup_light.exe
http://demo.daac.md/fbc/TaxPayer/setup_light.exe
http://demo.daac.md/fbc/TaxPayerClickOnce/default.htm
http://demo.daac.md/fbc/TaxPayerClickOnce/default.htm
http://demo.daac.md/fbc/TaxPayer/setup.exe
http://demo.daac.md/fbc/TaxPayer/setup.exe
http://demo.daac.md/fbc/TaxPayer/setup.exe
http://demo.daac.md/fbc/TaxPayer/setup_light.exe
http://demo.daac.md/fbc/TaxPayer/setup_light.exe
http://demo.daac.md/fbc/TaxPayer/setup_light.exe
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=029196ED-04EB-471E-8A99-3C61D19A4C5A&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=029196ED-04EB-471E-8A99-3C61D19A4C5A&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=029196ED-04EB-471E-8A99-3C61D19A4C5A&displaylang=en
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Odată instalată aplicaţia poate fi pornită accesând iconiţa cu numele Fiscal Barcode System de pe masa 

de lucru sau din meniul start. 

La prima pornire a aplicaţiei va fi creată baza de date şi utilizatorul „Administrator” cu parola de acces 

”1”.  

 

Imediat după aceasta va apărea fereastra de autentificare în sistemă: 

 

Introduceţi parola „1” şi apăsaţi butonul „Acceptă”, dacă aţi urmat instrucţiunile de mai sus atunci în 

câteva clipe va starta aplicaţia. 

Baza de date va fi ceată în directoriul: 

 ...\[Utilizatorul Curent]\Application Data\DAAC System Integrator\...  

Ulterior veţi putea schimba locaţia bazei de date. 

 


