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Konfigurācijas atjaunināšanas lietotāja rokasgrāmata 
1C:Kompānijas vadība 8  

Baltijai. 

Konfigurācijas "1C:Kompānijas vadība 8 Baltijai" atjauninājumus lejupielādē no perso-

niskā kabineta portālā https://its.1c.eu/. 

 

ATJAUNINĀŠANAS DARBĪBU SECĪBA: 

1. Meklēšanas laukā ievadiet teksta fragmentu, piemēram, konfigurācijas versijas 
numuru un nospiediet taustiņu Enter uz tastatūras vai noklikšķiniet uz pogas  pa 
labi no meklēšanas lauka. 

 

2. Ievietojiet peles kursoru vajadzīgajā saitē un noklikšķiniet uz tās. 

 

https://its.1c.eu/
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Baltijai. 

3. Pārlūkprogrammā tiks atvērts jauns logs autorizēšanai. 

 

4. Ievadiet portālā its.1c.eu reģistrētā lietotāja vārdu (Логин) un paroli (Пароль), pēc 
tam noklikšķiniet uz pogas Войти (Ieiet). Rezultātā tiks atvērta sadaļa 
1С:Обновление программ (1C:Programmu atjaunināšana). 
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Baltijai. 

Šī lapā tiek ievietotas šādas saites: 

 Новое в версии (Jauns versijā) – atver lapu, kurā apraksta konfigurācijas 

izmaiņas, kas ietver jauna relīze. 

 Порядок обновления (Atjaunināšanas secība) – atver lapu ar darbību secības 

aprakstu, kuras ir jāveic, lai atjauninātu Jūsu datu bāzes konfigurāciju. 

 Дистрибутив обновления (Atjaunināšanas distributīvs) – atver lapu, kurā 

atrodas saites, lai lejupielādētu izplatīšanas komplektu (instalācijas pakotni, kurā 

ietilpst visi nepieciešamie komponenti). 

 

Noklikšķinot uz vienas no saitēm (sk. attēlā augstāk Скачать дистрибутив) tiek 
rādīts logs, lai apstiprinātu konfigurācijas atjaunināšanas distributīva 
lejupielādes veikšanai.  

 

Noklikšķinot uz pogas Save File, uz Jūsu datora (parasti, mapē Downloads) tiek 
ierakstīts fails: 

SmallBusinessBalt_x_x_xx_x_updsetup.exe 

5. Pēc tam, kad distributīva fails ierakstīts Jūsu datora diskā, to nepieciešams atspiest, jo 
fails SmallBusinessBalt_x_x_xx_x_updsetup.exe ir pašizvilces arhīvs. 

Lai to izpildītu, atveriet mapi, noklikšķiniet uz šī faila nosaukuma un uz šīs rindas 
veiciet dubultklikšķi ar peles kreiso pogu. 

https://releases.1c.ru/version_file?nick=SmallBusinessBalt&ver=1.5.14.9&path=SmallBusinessBalt/1_5_14_9/news.htm
https://releases.1c.ru/version_file?nick=SmallBusinessBalt&ver=1.5.14.9&path=SmallBusinessBalt/1_5_14_9/1cv8upd.htm
https://releases.1c.ru/version_file?nick=SmallBusinessBalt&ver=1.5.14.9&path=SmallBusinessBalt/1_5_14_9/SmallBusinessBalt_1_5_14_9_updsetup.exe
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Baltijai. 

 

Atvērtajā logā, noklikšķinot uz pogas Browse… (Pārlūkot), izvelējieties vietu (disks un 
mapi), kurā tiks ierakstīti arhīva faili, un noklikšķiniet uz pogas Extract (Atspiest). 

 

Iesakām relīzei izveidot atsevišķu mapi. Atspiešanas rezultātā šajā mapē tiks ierakstīti 
šādi faili: 
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6. No arhīva atspiesto failu sarakstā atrodiet setup.exe un ar dubultklikšķi palaidiet 
atjauninājuma instalēšanu. 

 

7. Atjauninājuma uzstādīšanas atvērtajā logā noklikšķiniet uz pogas Tālāk >. 

 

Nākamajā solī norādiet mapi Jūsu datorā, kurā vēlaties instalēt atjaunināšanas veidni, 
un vēlreiz noklikšķiniet uz pogas Tālāk >. 
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Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz pogas Pabeigt. 

Rezultātā Jūsu norādītajā mapē parādīsies mape ar pakārtotām mapēm un tai 
pievienotiem failiem. 

 

8. Veiciet konfigurācijas atjaunināšanu, ievērojot failā 1cv8upd_lv.htm aprakstītos 
ieteikumus. 


