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1. Általános leírás 
 

A BCS Inventory v3.0 telepítése a következő fő részekre tagolódik: 

- Szerver telepítése: 

o PostgreSQL adatbázis motor telepítése, konfigurálása, üres adatbázis 

létrehozása 

o Inventory könyvtárszerkezet létrehozása, szerver beállítása 

o NodeJS telepítése és beállítása 

- Mobil eszközök telepítése 

- Az adatbázis adatokkal való feltöltése 

 

A különféle futtató környezetek telepítéséhez szükséges fájlokat is tartalmazza a telepítő 

csomag. Ezzel együtt a telepítés során szükség lesz internetkapcsolatra is. 

 

Jelölési konvenciók: 

A dokumentumban a fájlneveket félkövér/dőlt formázással jelöljük:  

pl. bcs-inventory-server-3.8.4-201411280932_Monsanto.zip 

Mellékletek ismertetése 

 

A kézikönyv  mellékletben kitérünk a BCS Inventory rendszer két legfontosabb 

konfigurációs fájljának ismertetésére.  



BCS Inventory Telepítési  kézikönyv 

Utolsó mód: 2016.06.23.  5 / 29 IBCS Hungary Kft.    

Nyomtatva: 2016.06.23. 

A telepítés előkészítése 
 

1. Telepítsük a gépre a legújabb Chrome böngészőt. 

2. Másoljuk fel a telepítőkészletet (Inventory_setup) arra a számítógépre, amin a 

telepítést végezni fogjuk. A későbbiek folyamán ez a számítógép fog a BCS 

Inventory rendszer szervereként funkcionálni. 

3. Hozzuk létre a  

C:\BCS könyvtárat 

4. Másoljuk be alá a telepítőkészlet alól: 

C:\Inventory_setup\Inventory\bcs-inventory-server-3.8.4-201411280932_Monsanto.zip  

tartalmát, azaz  tömörítsük ki a .zip fájlból az inventory könyvtárat a C:\BCS könyvtár alá. 

(A zip fájlban a a szerver megnevezése és verziószáma a szoftver aktuális verziójától 

függően változhat! Ez a telepítés menetét nem befolyásolja.) 

Eredmény: C:\BCS\inventory könyvtár. 

5. A telepítőkészlet alól másoljuk fel a miktex.zip fájl tartalmát a  

C:\bin (létrehozandó) könyvtár alá 

Eredmény:   C:\bin\miktex_ 

(Megjegyzés: későbbi telepítéseknél, esetleg totális újratelepítés esetén lehetőség van 

arra, hogy a \bin\miktex_ könyvtárakat ne a szerver gyökérkönyvtárába, hanem a c:\BCS 

alá hozzuk létre.  Így nem különülnek annyira el az Inventory 3.0 program összetevői, 

jobban együtt tarthatók. Ebben az esetben az inventory\config\default.json nevű 

konfigurációs fájlban a „pdflatex.exe” bejegyzéshez tartozó útvonalat is értelemszerűen 

módosítani kell.)  
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PostgreSQL adatbázismotor telepítése és konfigurálása 

PostgreSQL adatbázismotor telepítése  

Futtassuk a telepítő készletből az  

C:\Inventory_Setup\postgresql-9.2.4-1-t    

Az alapértelmezett beállítások mindenhol megfelelőek lesznek, a kérdésekre 

értelemszerűen válaszoljunk. Amikor a telepítő jelszót kér: 

 

a „secret”-et adjuk meg mint jelszót. Folytassuk tovább a telepítést a felkínált 

alapértelmezett beállítások elfogadásával. 

Az utolsó képernyőn: 

 

vegyük ki a pipát a Stack Builderre vonatkozó kérdésnél. 
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PostgreSQL adatbázismotor konfigurálása 

Indítsuk el a frissen feltelepült pgAdmin III-at. Dupla kattintással a bal oldali részben 

megjelenő PostgrSQL 9.2 (localhost:5432) sorra, lépjünk be az adatbázisba. A jelszó 

„secret”:         

 

Login Role létrehozása: 

 

Baloldalt kattintsunk jobb egérgombbal a Login Roles feliratra, és a megjelenő menüből 

válasszuk a „New Login Role” menüpontot: 

 

 

A „Role name” mezőbe írjuk be, hogy inventory: 
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A Definition fül alatt adjuk meg az inventory jelszavát (alapesetben Bcs1234), és vegyük 

ki a pipát az „Account expires” mezőből: 

 

A Role privileges fül alatt pedig az összes dobozkát pipáljuk ki: 

 

 

Az OK gombbal befejezzük a beállítást. 
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Az Inventory adatbázis létrehozása: 

 

Baloldalt a Databases(1) sorra kattintsunk a jobb  egérgombbal, és válasszuk a New 

Database menüpontot: 

 

A „Name”-hez írjuk, hogy inventory, és az Owner mezőnél a legördülő menüből is 

válasszuk az inventory-t: 
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Az adatbázis struktúrájának kialakítása: 

 

Nyissuk ki baloldalon a „Databases” fát, és kattintsunk az „inventory” névre. Fent 

megjelenik egy narancssárga alapon SQL feliratú kis ikon:  

 

 

 

Kattintsunk rá, és a megjelenő ablakban nyissuk meg a 

C:\Inventory_setup\Inventory\db.postgres.create full_versions_1.00-1.24.sql fájlt: 

 

 



BCS Inventory Telepítési  kézikönyv 

Utolsó mód: 2016.06.23.  11 / 29 IBCS Hungary Kft.    

Nyomtatva: 2016.06.23. 

Az így kiválasztott scriptet futtassuk le a felül kis zöld háromszög alakú  ikon, - amelyben 

„PGS” felirat áll -  lenyomásával: 

 

A script lefutását a bal alsó sarok rendszerüzenete jelzi (pgScript completed): 

 

Végezzük el ugyanezt a két maradék scriptre is: 

db.postgres.1.25.sql és  

db.postgres.1.26.sql 

 

Ezzel az adatbázismotor beállítása befejeződött.  
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Adatbázis biztonsági mentése (backup) 

 

Időről-időre adatbiztonsági okokból célszerű az éles adatokat tartalmazó adatbázisról 

biztonsági mentést készíteni. Tipikus példa erre pl. egy-egy nagyobb módosítás, 

adatimportálás, verziófrissítés előtti mentés. 

A biztonsági mentés menete: 

 Állítsuk le az inventory szolgáltatást (pl. abban a terminál ablakban ahol fut, 

adjunk ki egy Ctrl+C parancsot. 

 Az előző fejezetben leírtak alapján nyissuk meg a pgAdmin III. programot, lépjünk 

be a szerverbe, és bontsuk ki a „Databases” fát, hogy az „inventory” nevű 

adatbázis – amelyről a biztonsági mentést kívánjuk készíteni – látsszon. 

 

 

 A megjelenő ablakban a 

o „Filename” mezőben adjunk valamilyen beszédes nevet a biztonsági 

mentésnek (pl. inventory_bkp_2014_12_12) illetve a gomb 

megnyomásával kiválaszthatjuk a fájl végleges helyét. Célszerű olyan 

helyre menteni, ahol a későbbiek során megtalálhatjuk, és intézkedhetünk 

a biztonságos helyen való tárolásáról. 

o a „Format” mezőben a legördülő listából válasszuk a „Custom” értéket 

o a „Backup” gomb megnyomásával indítsuk el a biztonsági mentést. 
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Hibátlan működés esetén a lista végén a „Process returned exit code 0” sort kell látnunk. 

 Fejezzük be a mentés folyamatát a „Done” gombbal. 

Megjegyzés: Az informatikában bevált iparági gyakorlat szerint javasoljuk, hogy a 

biztonsági mentésről készítsenek egy másolatot, és azt fizikailag és lehetőleg földrajzilag 

elkülönítve egy biztonságos helyen – pl. egy másik telephelyen, banki széfben, erre 

szakosodott szolgáltatónál  –  tárolják. 
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Adatbázis visszaállítása biztonsági mentésből (restore) 

 

A visszaállítás folyamata alatt az Inventory szolgáltatás nem futhat a szerveren! A 

visszaállítás előtt állítsuk le. 

A visszaállítást mindig egy friss, üres adatbázison hajtsuk végre. Emiatt, ha a régi 

inventory adatbázis még az adatbázismotorban a helyén van – mert pl. nem teljes 

újratelepítés után állítjuk helyre - azt átnevezéssel tegyük elérhetetlenné. Amennyiben a 

visszaállítás sikeres volt, és az újonnan visszaállított adatbázissal a szolgáltatás 

megfelelően (tesztelve!) működik, a régi adatbázis akár ki is törölhető. 

Nevezzük át a régi adatbázist: 

Kattintsunk jobb egérgombbal az adatbázis nevére, és válasszuk a „Properties” 

menüpontot, és a megjelenő ablakban változtassuk meg az adatbázis nevét: 

          

 

Hozzunk létre egy friss, üres „inventory” adatbázist az előző fejezetben leírt módon („Az 

Inventory adatbázis létrehozása” c. fejezet szerint. !! Az adatbázist inicializáló scripteket 

ne futtassuk le, ez a funkcionalitás a visszaállítással megtörténik. Elég csak az üres 

adatbázis létrehozása !!) 

Kattintsunk jobb egérgombbal az adatbázis nevére, és válasszuk a „Restore” 

menüpontot: 

 



BCS Inventory Telepítési  kézikönyv 

Utolsó mód: 2016.06.23.  15 / 29 IBCS Hungary Kft.    

Nyomtatva: 2016.06.23. 

 

A megjelenő ablakban a gomb lenyomásával navigáljunk el a lementett 

adatbázis-fájlhoz és nyissuk meg azt: 

 

és a „Rolename” alatt a legördülő menüből válasszuk ki az „inventory”-t (a „Format” 

legyen „Custom or tar”): 
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majd a megnyomásával végezzük el a visszaállítást: 

 

 

Hibátlan visszaállítás esetén „0” exit code-ot kapunk. 
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NodeJS telepítése 
a. Futtassuk a mellékelt telepítő készletből az  

\Inventory_Setup\NodeJS\node-v0.10.22-x86.msi-t    

(64 bites operációs rendszer esetén a node-v0.10.22-x64.msi-t). 

Az alapértelmezett beállítások mindenhol megfelelőek lesznek, a kérdésekre 

értelemszerűen válaszoljunk. 

b. Nyissunk egy parancssoros ablakot, és navigáljunk el a c:\BCS\inventory 

mappába: 

 

  

Adjuk ki a következő parancsot (bizonyosodjon meg róla, hogy a telepítés alatt álló gép 

rendelkezik élő internet kapcsolattal): 

C:\BCS\inventory> npm install -g jshint grunt-cli weyland 

C:\BCS\inventory> npm install 

 

c. Másoljuk be a telepítő csomagból: 

c:\Inventory_setup\NodeJS\x86 alól a pg.zip  és a sqlite.zip tartalmát  

a c:\BCS\inventory\node_modules\  mappa alá felülírva az ott található fájlokat! 

 

A NodeJS telepítése és konfigurálása ezzel véget ért. 
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Mobil kliens telepítése és konfigurálása 
 

Mobil kliens telepítése  

A számítógép és a mobil eszköz közötti kapcsolat beállítása 

1. A C:\Inventory_Setup\Mobile\Sync   mappa alól indítsuk el a szervergép 

operációs rendszerének megfelelő telepítő fájlt: 

2. Windows XP esetén az ActiveSync_4.5HU.msi –t  

3. Windows 7 32 bites esetén a WMDC_drvupdate-x86.exe –t 

4. Windows 7 64 bites esetén a WMDC_drvupdate-amd64_hu.exe -t 

Az alapértelmezett beállításokkal telepítsük a programot. 

 

Mobil kliens telepítése 

Másoljuk fel a mobil eszközre a \Temp könyvtár alá 

C:\Inventory_Setup\Mobile\Inventory\BCS Inventory_3_10_4_noRFID_s70_2.cab –

fájlt. 

(A fájl neve programverziótól és telepítőkészlettől függően változhat). 

 

A mobil eszközön indítsunk el a File explorer-t, és navigáljunk el a Temp könyvtárba: 
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A „BCS Inventory_3_10_4_noRFID_s70_2.cab” fájlra rákattintva indítsuk el a telepítést. 

Az alapértelmezett „Device” beállítás megfelelő, nyomjuk meg az „Install” gombot: 

 

A telepítést a folyamat végén az „OK” gommbal zárjuk: 
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Licence aktiválása 

 

A BCS Inventory használatához szükség van a Motorola cég RHOELEMENTS nevű 

szoftverösszetevőjének regisztrálására. Ha a BCS Inventory indítása után: 

 

ez a  termékregisztrációs oldal jelenik meg, akkor a regisztrációra nem került sor. 

 

Ebben az esetben a licencelés további lépéseit az IBCS Hungary Kft. munkatársai végzik el 

az Ön számára. 
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Kliens konfigurálása 

 

A licencelt szoftvert megnyitva, a főképernyő fogad minket. Válasszuk a „Beállítások” 

gombot: 

 

 

A megjelenő képernyőről válasszuk a „Szerver” gombot: 
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Az „Alkalmazásszerver” mezőbe a „http://”  után írjuk be a szerverként használt gép IP 

címét (és ha a szerver nem a szabványos 80-as porton „hallgat” a kapcsolatokra, akkor a 

portot is kettősponttal elválasztva. Az aktuális szerver port értékét a default.json fájl 

határozza meg, lásd az 1.sz. mellékletet): 

      vagy        

 

A nyitóképernyőre a „Főmenü” gomb választásával juthatunk vissza. 

 

Ezzel a mobil kliens alapvető konfigurálását befejeztük. 
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Inventory első indítása 
 

Nyissunk egy parancssoros ablakot, és navigáljunk el a c:\BCS\inventory mappába: 

 

  

Adjuk ki a következő parancsot : 

C:\BCS\inventory> npm start 

A Windows biztonsági riasztásnál engedélyezzük az elérést: 

 

Számos üzenet kiírása után a következőt kell lássuk (utolsó sor): 

 

Jegyezzük meg az utolsó sorban kiírt port számot: 80 
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Ezen a porton fogadja a kommunikációt a szerver, itt érhető el az Inventory program. 

Ugyanezt a port számot kell a mobil kliens szerver beállításainál a szerver IP címe után 

beírni.  

Ebben a dokumentumban szerver IP címnek a 10.0.2.15-öt használjuk, de ezt minden 

esetben helyettesítsük a szerverként szolgáló gép valós IP címével! 

A belépéshez nyissuk meg a Chrome böngészőt, és a címsorba írjuk be: 

10.0.2.15:80  (Alapesetben a 80-as port az alapértelmezett, ez el is hagyható. Ha a 80-

astól különböző porton szeretnénk elérni a szolgáltatást, akkor kötelező megadni, pl. 

10.0.2.15:8081. Ezt a c:\BCS\inventory\config\default.json fájlban lehet állítani, lásd 

1.sz melléklet. 

 

 

 

 

Az alapértelmezett belépési név és jelszó: admin / admin 

A BCS Inventory 3.0 program ezzel használatra kész, már csak fel kell tölteni élő 

adatokkal. 
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A BCS Inventory feltöltése adatokkal 
 

Az előzőekben leírtak szerint lépjünk be a programba: 

 

Válasszuk ki a Törzskezelés menüpont alól az Adatimport-ot: 

 

Az alábbi törzsadatok importálására van lehetőségünk: 

 



BCS Inventory Telepítési  kézikönyv 

Utolsó mód: 2016.06.23.  26 / 29 IBCS Hungary Kft.    

Nyomtatva: 2016.06.23. 

 

Mindengyik törzsadat importálása teljesen hasonló módon történik, a telepítőkészletben 

átadott, megfelelően előkészített excel fájlok feldolgozásával. Vegyük példaképp a 

„Leltári tárgy csoportok” pontot. Itt tudjuk a cikktörzset beimportálni a leltári 

rendszerbe: 

- Válasszuk a „File kiválasztása” gombot 

- A C:\Inventory_Setup\Import mappa alól válasszuk a „Cikk törzs Monsanto.xlsx” fájlt 

(a fájl neve programverziótól és telepítőkészlettől függően változhat, de mindig 

értelemszerűen utal annak tartalmára, tehát a cikktörzset mindig valamilyen 

cikktörzs_xxxx.xlsx fájlban fogjuk megtalálni). A „Megnyitás” gomb hatására az import 

végbemegy. 

A cikktörzs meglétét a „Törzskezelés” menüpont „Leltári tárgy csoportok” pontjának 

kiválasztásával ellenőrizhetjük: 

 

Mint látható, a cikktörzs létrejött: 

 

Ezzel az alapadatok feltöltését befejeztük.  
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1.sz melléklet - a c:\BCS\inventory\config\default.json részletes 

ismertetése 

 

Ez az a fájl, amely a program alapvető elindulási paramétereit befolyásolja. Az egyes 

értékeke jelentését egy példán világítjuk meg: 

{ 
  "customer": "monsanto",     <- felhasználó neve 
 
  "host": "0.0.0.0", 
  "port": 80,  <- ezen a porton fogadja a szerver a      

kliens kapcsolatát 
 
  "database": { 
    "provider": "pg", 
    "host": "localhost", 
    "port": "5432", 
    "database": "inventory",    <-adatbázis neve (alapértelmezett) 
    "user": "inventory",     <-felhasználó neve (alapértelmezett) 
    "password": "Bcs1234"    <-adatbázis jelszó (alapértelmezett) 
  }, 
 
  "auth": true, 
  "user": "admin", 
 
  "temp_dir": ".temp", 
  "log_dir": ".log", 
  "storage_dir": ".storage", 
  "pdflatex_exe": "c:/bin/miktex_/miktex/bin/pdflatex.exe",  <-riportoló alkalmazás 

(alapértelmezett) 
  "clearauxfiles": true, 
  "csv_to_xls_exe": "./bin/csv-to-xls/csv_to_xls.exe",  <-konvertáló alkalmazás 

(alapértelmezett 
"xls_to_csv_exe": "./bin/xls-to-csv/xls-to-csv.exe"  <-konvertáló alkalmazás 

(alapértelmezett 
 
} 
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2.sz melléklet - a c:\BCS\inventory\package.json ismertetése 

 
{ 
  "name": "bcs-inventory", 
  "description": "", 
  "homepage": "", 
  "repository": { 
    "type": "mercurial", 
    "url": "" 

  }, 
  "version": "3.8.4",   <- BCS Inventory verziója 
 
  "database-version": "1.26",  <- Adatbázis verziója, meg kell egyezzen az 

adatbázismotorban, az inventory adatbázis 
„system_parameter” tábla id="db_version" sorban a 
value oszlopban található értékével! 

  "author": { 
    "name": "BCS Hungary", 
    "email": "info@bcs.hu", 
    "url": "http://bcs.hu" 
  }, 
  "dependencies": { 
    "pg": "0.6.18", 
    "express": "3.0.*", 
    "underscore": "1.4.*", 
    "jade": "0.31.2", 
    "async": "0.1.*", 
    "q": "0.9.*", 
    "config": "0.4.*", 
    "squel": "1.*", 
    "debug": "*", 
    "yamljs": "*", 
    "lazy": "1.0.*", 
    "superagent": "0.12.*", 
    "handlebars": "1.0.*", 
    "shelljs": "0.1.4", 
    "dateformat": "1.0.*", 
    "moment": "2.0", 
    "connect": "~2.8.3", 
    "winston": "~0.7.2", 
    "generic-pool": "~2.0.4", 
    "adm-zip": "~0.4.3", 
    "sqlite3": "~2.1.15", 
    "dot": "~1.0.2", 
    "csv": "~0.3.6", 
    "nodemailer": "~0.5.7" 
  }, 
  "devDependencies": { 
    "supervisor": "*", 
    "jshint": "*", 
    "mocha": "*", 
    "chai": "~1.7.2", 
    "grunt": "~0.4.1", 
    "grunt-contrib-uglify": "~0.2.2", 
    "grunt-contrib-concat": "~0.3.0", 
    "grunt-contrib-jshint": "~0.6.0", 
    "grunt-contrib-cssmin": "~0.6.1", 
    "grunt-contrib-clean": "~0.4.1", 
    "grunt-contrib-copy": "~0.4.1", 
    "grunt-contrib-compress": "~0.5.2", 
    "grunt-contrib-mincss": "~0.3.2", 
    "grunt-yaml": "~0.2.1", 
    "grunt-shell": "~0.6.1", 
    "weyland": "*" 
  }, 
  "scripts": { 
    "start": "node lib/app", 
    "test": "set TEST_ENV=full&& mocha" 
  }, 
  "main": "./lib/app.js", 
  "directories": { 
    "lib": "./lib", 
    "handlers": "./lib/handlers" 
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  }, 
  "engines": { 
    "node": ">=0.6" 
  }, 
  "optionalDependencies": {}, 
  "_engineSupported": true, 
  "_npmVersion": "1.1.65", 
  "_nodeVersion": "v0.8.14", 
  "_defaultsLoaded": true, 
  "dist": { 
    "shasum": "" 
  } 
} 
 
 
 
<Dokumentum vége> 


