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Instrukcja instalacji wersji testowej programu LeftHand na Linux

Ten dokument ma na celu  przeprowadzić Państwo przez proces instalacji wersji testowej 
programu LeftHand na systemie Linux. Na proces instalacji składać się będzie instalacja programu 
właściwego oraz instalacja serwera bazodanowego Firebird.

Zakładamy, że pobraliście Państwo już plik instalatora naszego programu ze strony 
internetowej: „http://lefthand.com.pl/pl/users/files_select/” na dysk swojego komputera.

Ważne!

Zanim rozpoczną Państwo instalację na dystrybucji Ubuntu (Kubuntu) należy aktywować 
konto użytkownika Root

Zacznijmy zatem instalować program LeftHand.

Program LeftHand instalujemy z poziomu zwykłego użytkownika, nie użytkownika ROOT!

1. Aby rozpocząć instalację programu LeftHand należy odnaleźć na swoim komputerze 
zapisany plik instalatora i Upewnić się czy ma on uprawnienia do wykonywania. W tym
celu klikamy prawym klawiszem myszki na plik instalatora programy a następnie 
wybieramy pozycję „Właściwości”

http://lefthand.com.pl/pl/users/files_select/


2. Na oknie właściwości przejdźmy na zakładkę „Prawa dostępu”

gdzie zaznaczamy opcję „Wykonywalny” i klikamy na przycisk [Ok].



3. Teraz możemy już kliknąć dwukrotnie na ikonę programu instalacyjnego. Po chwili pojawi 
się pierwsze okno instalatora programu LeftHand.

Klikamy na przycisk [Do przodu]. 



4. Na kolejnym oknie zatwierdzamy licencję programu i klikamy na przycisk [Do przodu].

5. Pozostawiamy zaproponowaną lokalizację katalogu instalacyjnego i klikamy na przycisk 
[Do przodu]

i na kolejnym oknie na przycisk [Do przodu]



6. Rozpocznie się teraz proces instalacji programu LeftHand 

7. Po zakończeniu instalacji zasadniczej części programu LeftHand rozpocznie się instalacja i 
konfiguracja serwera bazodanowego Firebird, który stanowi nieodłączną część programu 
LeftHand. Należy koniecznie zainstalować serwera Firebird w dołączony do wersji 
instalacyjnej programu LeftHand (obecnie jest to werja serii 1.5.xx).
Należy pozostawić zaznaczoną opcję „Tak”  i kliknąć na przycisk [Next].



8. Wybór opcji na kolejnym oknie instalacyjnym będzie zależny od rodzaju przeprowadzanej 
instalacji – dla standardowej instalacji pozostawiamy zaznaczoną opcję „Tak” i klikamy na 
przycisk [Next].



9. Pozostawiamy domyślnie proponowaną lokalizację katalogu do przechowywania danych 
programu LeftHand (katalog i całe jego drzewo muszą mieć uprawnienia do zapisu i 
odczytu dla właściciela i grupy Firebird).

10. Potwierdzamy wszystkie wprowadzone wcześniej ustawienia na następnym oknie 
konfiguracyjnym instalacji serwera bazodanowego Firebird klikając na przycisk [Finish].



11. Po kliknięciu na przycisk [Finish] pojawi się okno konsoli z prośbą o wpisanie hasła 
użytkownika ROOT. Po wpisaniu hasła klikamy przycisk [Enter].

12. Jeżeli podaliśmy poprane hasło użytkownika ROOT to okno konsoli powinno mieć 
następującą zawartość:

13. Proces instalacji serwera bazodanowego Firebird kończymy klikając na klawisz [Enter].
14. Na ostatnim oknie instalatora klikamy na klawisz [Zakończ].



15. Uwagi poinstalacyjne:
Dla niektórych dystrybucji Linuxa mogą wystąpić problemy podczas instalacji programu. 
Poniżej zamieszczone są informacje o tym jakie to mogą być problemy i gdzie znaleźć 
informacje o ich rozwiązaniu

• jeżeli podczas rozpoczęcia instalacji po kliknięciu na plik instalatora z nadanymi 
uprawnieniami do wykonywania nie pojawi się pierwsze okno instalatora to proszę 
spróbować uruchomić instalator z konsoli, wpisując z linii poleceń ścieżkę do 
właściwego pliku instalatora, np. /home/katalog_uzytkownika/LHXX-YYY.bin
Jeżeli z konsoli program nie chce się uruchomić to wykonajmy następujące 
polecenie:
„nazwa wersji instalacyjnej" --mode xwindow, np. LHMK-adv-2.8.5-linux-
installer.bin --mode xwindow 
(FAQ, http://lefthand.com.pl/pl/subsites/FAQ/#q33)

• jeżeli zainstalowaliśmy program na Linuxie z managerem GNOME i program się nie 
uruchamia, to należy z poziomu użytkownika ROOT wyedytować plik 
'/etc/X11/xdm/Xsession' i dodać na początku tego pliku wpis xhost + 
(FAQ, http://lefthand.com.pl/pl/subsites/FAQ/#q34 )

• jeżeli instalujemy program na systemie Ubuntu, to należy przed instalacją 
aktywować konto użytkownika ROOT, które domyślnie jest wyłączone. Aby 
dowiedzieć się więcej należy skorzystać z opisu na naszym FAQ, 
http://lefthand.com.pl/pl/subsites/FAQ/#q18 ) 

• jeżeli po instalacji program nie zapisuje ustawień globalnych (zazwyczaj na 
dystrybucji Ubuntu), to należy nadać uprawnienia do zapisu i odczytu dla pliku 
znajdującego się w katalogu /home/katalog_uzytkownika/.qt, plik będzie miał nazwę 
lhxxrx – gdzie xx oznaczać będzie program, np. dla programu LeftHand Pełna 
Księgowość będzie to plik o nazwie lhfkrc 

• inne rozwiązania mogą Państwo znaleźć na naszym FAQ - 
http://lefthand.com.pl/pl/subsites/FAQ/ lub na naszym forum - 
http://forum.lefthand.com.pl/ .

• ostateczności prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej: mailowo na 
support@lefthand.com.pl lub telefonicznie na numer (22) 427 37 60.

Życzymy sukcesów w biznesie, zespół LeftHand Sp. z o. o.
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