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INSTALARE PACHET DUKINTEGRATOR

Pentru validarea si generarea declaratiilor utilizati varianta la zi a programului

DUKIntegrator.

1. Instalare DUKIntegrator.

2. Actualizare DUKIntegrator

3. Verificare versiune DUKIntegrator
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INSTALARE DUKINTEGRATOR

• De regula, mediul necesar pentru generarea si gestionarea declaratiilor va fi 

instalat la implementarea sau upgrade-ul programelor HAMOR Soft.

In acest sens, in pachetul de upgrade este inclusa arhiva DECL_OBL.ZIP.

• Pasii necesari pentru instalare:

• Dupa efectuarea instalarii si/sau upgrade-ului, in Declaratia 112 din hSALAR sau in 

Declaratia 300 din hMARFT/hCONTP lansati operatia

• Depunere electronica: Prin aceasta operatie se va afisa o pagina in care este indicat

catalogul in care este instalat DUKIntegrator.
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INSTALARE DUKINTEGRATOR

• Retineti catalogul afisat in care se afla DUKIntegrator.

• Pentru realizarea instalarii DUKIntegrator si a mediului necesar pentru

generarea declaratiilor:Fisierul DECL_OBL.ZIP se deschide cu Windows 

Explorer facand click pe el;

• Din arhiva, se selecteaza continutul catalogului DECL_OBL, si se alege optiunea Copy

• Se deschide cu Windows Explorer catalogul in care este instalat mediul necesar si se 

suprascrie prin optiunea Paste continutul copiat

• Se actualizeaza DUKIntegrator
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STRUCTURA 
CATALOGULUI 
DECL_OBL
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INSTALARE DUKINTEGRATOR

• Pachetul DUKIntegrator se poate instala si manual.

• Procedura de instalare manuala:

• Se descarca de pe site-ul MFP kitul de instalare pe calculator si se salveaza pachetul de 

actualizare in catalogul TMP al mediului HAMOR.

• Fisierul descarcat se deschide cu Windows Explorer facand click pe el;

• Se selecteaza catalogul dist alegand optiunea Copy;

• se deschide cu Windows Explorer catalogul in care este instalat DUKIntegrator si se 

suprascrie prin optiunea Paste catalogul dist.
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ACTUALIZARE DUKINTEGRATOR

Pentru utilizarea variantei la zi, programul DUKIntegrator se poate actualiza in 

doua feluri.

1. Actualizare automata, folosind utilitarul de Download;

2. Actualizare manuala, prin:

• descarcarea pachetului de validare actual de pe www.anaf.ro intr-un catalog temporar

• dezarhivarea pachetului descarcat si

• copierea continutul arhivei in catalogul in care este instalat DUKIntegrator.
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ACTUALIZARE AUTOMATA

• La versiunile mai noi, DUKIntegrator poate sa sesizeze aparitia unei noi

versiuni.

• Programul de actualizare se poate rula prin lansarea operatiei

• Verificare/descarcare update din Declaratia 112/hSALAR sau din Declaratia

300/hMARFT-hCONTP sau

• prin pornirea directa a programului de descarcare (dublu click pe Download.jar).

• In acest caz, la pornirea programului, va apare o fereastra cu ajutorul careia 

se poate descarca noua varianta
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ACTUALIZARE AUTOMATA

Fereastra de download are urmatoarele

sectiuni:In partea de sus apar mesaje referitoare

la librariile folosite;

• In partea de mijloc apare o sectiune

referitoare la versiunile noi aferente

declaratiilor instalate;

• In partea de jos apare sectiunea aferenta

declaratiilor neinstalate;

• In partea de stanga-jos a ferestrei apar

butoanele de Download si Cancel(Renuntare).

© HAMOR SOFT



ACTUALIZARE AUTOMATA

Ultimele doua sectiuni au urmatoarea structura:

• In partea stanga apare lista pachetelor disponibile

pentru upgrade;

• In partea dreapta apare lista pachetelor selectate

pentru upgrade;

• In mijloc sunt disponibile butoanele de 

selectare/deselectare a pachetelor, avand

urmatoarele semnificatii

• Selecteaza pentru upgrade toate pachetele disponibile

• Goleste lista pachetelor selectate

• Selecteaza pentru upgrade pachetul ales din lista de 

pachete disponibile;

• Scoate pachetul ales din lista pachetelor selectate
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ACTUALIZARE AUTOMATA

• Procedura de upgrade presupune

alegerea pachetelor necesare si

apasarea butonului Download.

• Dupa apasarea butonului Download, 

va apare o fereastra prin care se 

poate vizualiza desfasurarea

procesului de upgrade.
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ACTUALIZARE AUTOMATA

• Dupa terminarea procesului de 

actualizare, va apare un mesaj de 

confirmare in acest sens si se va porni 

automat programul DUKIntegrator.

• Observatie: - Butonul de Download se 

activeaza numai in cazul in care exista

actualizari de librarii si/sau sunt alese

pachete pentru Upgrade.
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ACTUALIZARE MANUALA

• Procedura de actualizare manuala este asemanatoare cu instalarea manuala:

• Se descarca de pe site-ul MFP kitul de instalare pe calculator si se salveaza pachetul de 

actualizare in catalogul TMP al mediului HAMOR.

• Fisierul descarcat se deschide cu Windows Explorer facand click pe el;

• Se selecteaza catalogul dist alegand optiunea Copy;

• Se deschide cu Windows Explorer catalogul in care este instalat DUKIntegrator si se 

suprascrie prin optiunea Paste catalogul dist.
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ACTUALIZARE MANUALA

• In cazul in care din diferite motive au fost modificate fisierele de configurare

din subdirectorul config (aladdin.cfg, oberthur.cfg, safeNet.cfg, 

schlumberger.cfg etc.), atunci

• fie nu copiati/suprascrieti acest director in decursul actualizarii,

• fie faceti o copie de salvare a acestor fisiere inainte de actualizarea programului si

• dupa procedura de actualizare restaurati aceste fisiere.
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VERIFICARE VERSIUNE DUKINTEGRATOR

Verificarea actualizarii se poate

realiza prin

• pornirea programului (dublu click pe 

DUKIntegrator.jar);

• alegerea Tipului de declaratie;

• verificarea versiunii inscrise pe bara de 

titlu.
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