
İzlenecek Yol ve kurulum bilgileri açıklamaları, aynı isimdeki word dosyası olarak 
yapılacak işlem anlatımları klasörü içinde yer almaktadır.

Ayrıca her bölüm için yapılan açıklamalar farklı word belgeleri olarak yapılacak işlem
adımları dosyası içinde bulabilirsiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

-Versiyon geçişlerinde 

Bytemobile içinde bulunan kayıtların Bay-t Entegre programına merkezi 
güncelleme bölümü ile aktarılması sağlanmalıdır. Daha sonra Bay-t Entegre 
programı yeni sürüm geçişi sağlanmalı ve ardından aynı sürüme uyumlu olan 
BYTEMOBİLE kurulumu el terminali için yapılmalıdır.

-Aynı fiş numaralarının kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Kullanılan her el 
terminali için farklı numaralama yapılmalı ve bu numaralar Bay-t Entegre 
programı fiş numaralarından da farklı olmalıdır.

-Merkezi güncelleme bölümünün üst kısmında, farklı iki data dosyası seçimi 
yapılabiliyor. El terminali içindeki verileri aynı anda farklı iki data dosyasına da 
güncelleme yapabilirisiniz. Fakat her iki data dosyasında da kullanılan kartları 
kodları ve adları aynı olmalı, farklılıklara dikkat edilmelidir.

-Sayım Fişi, diğer bölümlerden farklı olarak direkt Bay-t Entegre data dosyasına
gönderilmez. El terminali cihazı içinde My Documants Klasörü içine sayım.xml 
dosyası olarak gönderilir.

-El terminali içine kurulum yapılınca BYTEMOBİLE klasörü oluşacaktır. İçindeki 
önemli dosyalar.

Bytemobile.sdf  el terminali için gerekli data dosyasıdır

Rules.txt   kullanıcı ayarlarının tutulduğu dosyadır.

bm.dat  el terminali için alınan lisans dosyasıdır.

Bmconfig.sdf  el terminali içinde yapmış olduğunuz program ayarlarını saklayan 
dosyadır.

Eğer  Bytemobile.sdf  ile Rules.txt   dosyasını silme işlemi yapılırsa, exe 
çalıştırıldığında yapılması gerekenler; (eğer dataya kayıtlı önemli bilgi var ise  
merkezi güncelleme işlemi yapılmalı ardından, bytemobile.sdf silinmelidir)

Önce İletişim ayarı  sonra terminali güncelleme işlemidir. (yeniden ilgili dataya 
bağlanıp verileri alma işlemlerinizi tamamlamış olursunuz.)



-Programa zarar gelmemesi için el terminali şarjının bitmemesine özen 
gösterilmelidir.

-Cihaz içinden program kaldırılırken sadece Program Files altında bulunan 
ByteMobile klasörünü silmek yeterli değildir. Cihazlarda bulunan 

Başlat  Settings  Remove programs bölümüne ulaşılıp, Netcf – Sql dosyaları –
bytemobile kurulumlarının da silinmesi önerilir. (Cihazdaki Remove programs  - 
Bilgisayardaki program ekle kaldır ile eşdeğer alandır)

-Cihaz alınırken 64 ram den daha yüksek olanları seçilmelidir.

-


