
 © Citadele banka, 2002 - 2013 1.lpp no 9 

 

Digifirma instalācijas/atjaunināšanas 
instrukcija 

 

 

Saturs 

SISTĒMAS DIGIFIRMA PIRMĀ INSTALĀCIJA................................................................................................1 

SISTĒMAS DIGIFIRMA ATJAUNINĀŠANA (UPGRADE)................................................................................9 
 

 

SISTĒMAS DIGIFIRMA PIRMĀ INSTALĀCIJA 
Priekšnoteikumi Digifirma instalācijai 

 Klientam ir noslēgts līgums ar banku "Par Digifirma pieslēgšanu un apkalpošanu". 
 Ir noslēgts Digifirma licences līgums. 
 Katrs lietotājs, kas vēlas strādāt ar Digifirma, ir saņēmis līguma pielikumu, kurā noteiktas 

lietotāja tiesības darbam ar Digifirma un norādīts lietotāja pieslēgšanās vārds. 
 Katram lietotājam ir izsniegta "Sertifikāta apliecība", disketes ar sertifikātu un lietotāja 

privāto atslēgu un aploksne ar privātās atslēgas paroli. 
 Ir pieejams Digifirma instalācijas disks vai instalācija ir lejuplādēta no Citadele bankas 

mājas lapas. 

 

Tehniskās prasības 
 Dators ar procesoru virs 500 MHz, vismaz 256 Mb operatīvo atmiņu datu bāzes serverim 

(darbstacijai operatīvā atmiņa ir pietiekama no 128 Mb), vismaz 100 Mb* brīvu diska vietu 
datu bāzes serverim (darbstacijai pietiekama 20 Mb brīva diska vieta) 
*Datu bāzes izmērs ir atkarīgs no maksājumu skaita.  3 ienākošie un 3 izejošie maksājumi dienā sastāda ~ 
50  Mb gadā. 

 Monitora izšķirtspēja ne mazāka par 800*600, ieteicams 1024*768 
 Operētājsistēma MS Windows 2000, Windows XP vai Windows Server 2003 
 Instalēts TCP/IP protokols 
 Laser Jet vai Ink Jet tipa printeris 
 Diskešu iekārta, lai nolasītu atslēgu failus 
 Interneta pieslēgums 

Uzmanību! Tā kā Digifirma izmanto MySQL datu bāzi, neiesakām Digifirma serveri instalēt uz 
datora, kur jau ir instalēta cita MySQL datu bāze.  Lai nodrošinātu vairāku MySQL datu bāzu 
paralēlu darbību, ir nepieciešama speciāla konfigurācija. 
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Sistēmas Digifirma uzstādīšana 
Instalācija sastāv no šādiem soļiem: 

1 Uz servera instalē Digifirma -  setup.exe -  serveris 

2 Pirmais lietotājs pieslēdzas Digifirma un: -  digifirm.exe -  serveris 
 nomaina pirmā lietotāja paroli uz brīvi 

izdomātu paroli, 
 pieslēdzas bankai ar savu Digifirma 

pieslēgšanās vārdu un saņem klienta 
datus un sistēmas tabulas, 

 visiem Digifirma lietotājiem piešķir 
pieslēgšanās paroles un vismaz 
vienam lietotājam tiesības administrēt 
citus lietotājus. 

  

3 Uz darbstacijas instalē Digifirma -  setup.exe -  no katras darbstacijas

4 Ja no darbstacijas ir paredzēts veikt datu 
apmaiņu ar Banku, tad veic dotās 
darbstacijas interneta pieslēguma 
konfigurāciju 

-  digifirm.exe -  darbstacija 

Sīkāk par katru no soļiem lasiet tālāk. 

 

Digifirma datu bāzes servera instalācija 

No datora, kas tiks lietots kā Digifirma lokālās datu bāzes serveris, startē programmu setup.exe.  
Atbilstoši programmas setup.exe norādījumiem: 

 ierakstiet savu vārdu, organizācijas nosaukumu un Digifirma licences līguma numuru, 
 norādiet kataloga DigiFirma atrašanās vietu, 
 atzīmējiet sistēmas komponentu "Database server", lai darbstacija varētu darboties kā 

datu bāzes serveris.  Uzmanību! Datu bāzes serveris var būt instalēts tikai uz vienas 
darbstacijas, 

 norādiet servera vārdu bankā - online.citadele.lv. 

Piezīme. Lai instalētu Digifirma datu bāzi uz operētājsistēmas Windows XP, 2000, Server 
2003, nepieciešamas administratora tiesības.  Ja Digifirma tiek instalēta kā 
operētājsistēmas serviss, Digifirma datu bāze tiek startēta, ieslēdzot datoru. 
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Pirmā lietotāja pieslēgšanās Digifirma 

No datora, uz kura instalēts datu bāzes serveris, startē programmu digifirm.exe. 

Pieslēdzieties Digifirma kā lietotājs “digi” ar pieslēgšanās vārdu – digi, paroli - firma. 

 

 
 

Lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

[Login name]  Pirmā Digifirma lietotāja “digi” pieslēgšanās vārds – digi. 

[Password]  Lietotāja “digi” parole - firma.  Parole ievadīšanas brīdī tiek parādīta 
“zvaigznīšu” veidā. 

<Configuration>  Noklikšķinot uz pogas, tiek parādīti lauki, kuros norāda Digifirma datu 
bāzes atrašanās vietu un interfeisa valodu. 

[Database host]  Digifirma lokālās datu bāzes servera vārds vai IP adrese.  Noklusētā 
vērtība – jūsu datora IP adrese, localhost 

[Port]  Komunikāciju ports; noklusētā vērtība - 3306. 

[Language]  Izvēlas valodu, kādā vēlas darbināt programmu Digifirma. 

<OK>  Noklikšķinot uz pogas, sistēma prasa nekavējoties nomainīt lietotāja “digi” 
paroli ar brīvi izdomātu paroli. 
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Pirmā lietotāja paroles maiņa 

 
 

Lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

[Pašreizējā parole]  Parole – firma, ar kuru notika pirmā pieslēgšanās sistēmai. 

[Jaunā parole]  Lietotāja “digi” jaunā parole.  Paroles minimālais garums ir 8 zīmes un 
maksimālais - 20 zīmes.  Lielie un mazie burti tiek uztverti kā atšķirīgi 
simboli. 

[Atkārtot paroli]  Vēlreiz precīzi atkārto jauno lietotāja paroli. 

<OK>  Noklikšķinot uz pogas, lietotājam “digi” tiek atļauta pieeja sistēmai.  
Lietotājam “digi” ir pieejami trīs Digifirma moduļi: “Datu apmaiņa”, “Valūtu 
kursi” un “Lietotāju administrēšana”. 

 

Klienta datu saņemšana no bankas 

Klienta datus no bankas saņem, izmantojot sistēmas Digifirma moduli “Datu apmaiņa”. 

Uzmanību! Pirms sākt komunikācijas seansu ar banku pārbaudiet, vai datoram ir uzstādīts pareizs 
laiks un datums un laika josla!  Ja uzstādītais laiks starp datu saņēmēju un nosūtītāju (dators, no 
kura veic komunikāciju, un Bankas serveris) atšķiras vairāk kā par vienu stundu un 15 minūtēm, 
tiek parādīts kļūdas paziņojums "HTTP server error" un datu apmaiņa nenotiek. 

Komunikācija tiek veikta ar parametriem, kuri uzstādīti nodaļās "Datu pārraide" un "Konfigurācija".  
Pirms sākt komunikāciju pārliecinieties par to pareizību! 
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Datu pārraides parametru skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

Datu pārraide   

[Pievienot/Atjaunot datus] Ja vēlaties pievienot lokālajai datu bāzei jaunu klientu vai atjaunot klienta 
datus, atzīmējiet šo lauku.  Ja sekojošos laukos ir norādīti pareizi klienta 
parametri, komunikācijas seansa laikā no bankas saņemtie klienta dati tiek 
iekopēti lokālajā datu bāzē. 

[Citadele bankas 
klienta Nr.] 

 Klienta identifikators (ID) bankas informācijas sistēmā, kas ir norādīts 
līgumā par sistēmas pieslēgšanu un apkalpošanu. 

[Pieslēgšanās vārds]  Lietotāja, kurš veic datu pārraidi, pieslēgšanās vārds. 

[Atjaunot statisko datu 
tabulas] 

Atzīmējiet šo lauku, lai, veicot datu apmaiņu, tiktu atjaunota sistēmas datu 
bāzes statisko datu tabulu informācija. 

[Atjaunot SWIFT banku 
katalogu] 

Atzīmējiet šo lauku, lai, veicot datu apmaiņu, tiktu atjaunots SWIFT banku 
katalogs. 

[Sākot no]  Datums, sākot ar kuru no bankas uz lokālo datu bāzi tiks nosūtīti kontu 
atlikumi un transakcijas.  Datums nedrīkst būt pirms 01.06.2000. 

[Līdz]  Datums, līdz kuram no bankas uz lokālo datu bāzi tiks nosūtīti kontu 
atlikumi un transakcijas. 

<Sākt>  Noklikšķinot uz pogas, tiek uzsākts komunikācijas seanss ar banku. 

<Pārtraukt>  Noklikšķinot uz pogas, komunikācijas seanss ar banku tiek pārtraukts. 

Konfigurācija   

[Citadele bankas servera 
adrese] 

Citadele bankas servera vārds vai IP adrese.  Noklusētā vērtība ir 
online.citadele.lv. 

[Ports]  Komunikāciju ports, caur kuru notiek pieslēgšanās Citadele bankas 
serverim.  Noklusētā vērtība ir 443. 

[Starpniekservera adrese] Ja pieslēdzaties internetam caur starpniekserveri, atzīmējiet šo lauku un 
norādiet sava starpniekservera vārdu vai IP adresi. 

[Ports]  Starpniekservera komunikāciju ports, caur kuru notiek pieslēgšanās 
internetam.  Noklusētā vērtība ir 8080. 

[Iezvanpieejas profils]  Ja lietojat iezvanpieeju internetam, atzīmējiet šo lauku un no piedāvātā 
saraksta izvēlieties iezvanpieejas konfigurācijas failu.  Ja datoram nav 
instalēts modems, šī iespēja nav pieejama. 

 

Noklikšķinot uz pogas <Sākt>, tiek pieprasīta lietotāja, kurš veic komunikācijas seansu, papildu 
autorizācija ar tā elektronisko parakstu.  Elektroniskais paraksts tiek veidots, izmantojot lietotāja 
privāto atslēgu.  Šī atslēga tiek glabāta failā, kas ir aizsargāts ar paroli.  Lai izveidotu elektronisko 
parakstu, nepieciešams norādīt atslēgas faila ceļu un paroli. 
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Lauku skaidrojums 

Nosaukums  Apraksts 

[Privātās atslēgas fails]  Lietotāja privātās atslēgas faila atrašanās vieta, piemēram: A:\private.key.  
Disketi ar atslēgu failiem jūs saņēmāt bankā kopā ar "Sertifikāta 
apliecību". 

[Atslēgas parole]  Privātās atslēgas faila parole, kas atrodas speciālā aploksnē, kuru 
saņēmāt kopā ar "Sertifikāta apliecību". 

<OK>  Noklikšķinot uz pogas, tiek uzsākts komunikācijas seanss ar banku un 
saņemtie klienta dati tiek iekopēti lokālajā datu bāzē. 

 

Datu saņemšanas procesa ilgums ir atkarīgs no datu pārraides ātruma un datu apjoma (transakciju 
skaita).  Lūdzu, nepārtrauciet datu saņemšanas procesu pirms neesat saņēmis procesa beigu 
paziņojumu. 

Piezīme. Lai pievienotu sistēmai vairākus bankas klientus, datu saņemšanas procedūru 
veic atkārtoti, norādot nākamā pievienojamā klienta identifikatoru (ID) bankas informācijas 
sistēmā, kas ir norādīts līgumā "Par Digifirma pieslēgšanu un apkalpošanu".  Visiem 
sistēmas klientiem ieteicams uzstādīt vienu un to pašu replikācijas sākuma datumu. 

Sistēma privātās atslēgas faila ceļu un paroli saglabā atmiņā, kamēr lietotājs nav beidzis darba 
seansu ar sistēmu vai izņēmis no diskešu iekārtas disketi ar atslēgas failu. 

 

Lietotāju administrēšana 

Pēc klienta datu saņemšanas no bankas pirmais lietotājs modulī "Lietotāju administrēšana": 
 visiem pārējiem sistēmas lietotājiem izveido pieslēgšanās paroles, 
 uzstāda paroles maiņas parametrus, ja nepieciešams, 
 piešķir publisko kontu grupu administrēšanas tiesības – atzīmē lauku [Publisko kontu 

grupu administrēšana], 
 ja uzņēmuma IT administrators neveic sistēmas administrēšanu, vismaz vienam lietotājam 

piešķir tiesības administrēt pārējos sistēmas lietotājus – atzīmē lauku [Lietotāju 
administrēšana]. 

Piezīme.  Sistēmas Digifirma administrēšanu var veikt arī uzņēmuma darbinieks (IT 
administrators), kas sistēmai pieslēdzas ar lietotāja vārdu “digi”.  Šim lietotājam ir tiesības 
mainīt lietotāju paroles, uzstādīt paroles maiņas parametrus, piešķirt publisko kontu grupu 
administrēšanas tiesības, skatīt bankas paziņojumus un valūtu kursus. 
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Digifirma instalācija uz darbstacijas 

No katras darbstacijas, uz kuras vēlas darbināt Digifirma, startē programmu setup.exe.  Atbilstoši 
programmas setup.exe norādījumiem: 

 ierakstiet savu vārdu, organizācijas nosaukumu un Digifirma licences līguma numuru, 
 norādiet kataloga DigiFirma atrašanās vietu, 
 atzīmējiet sistēmas komponentus, kas jāinstalē uz šīs darbstacijas.  Uzmanību! Instalējot 

darbstaciju, nav jāatzīmē komponents "Database server", 
 ierakstiet lokālā datu bāzes servera IP adresi vai vārdu (lokālais datu bāzes serveris ir 

darbstacija, uz kuras ir instalēts sistēmas komponents "Database server"), 
 pārliecinieties, vai ir pareizi norādīts bankas servera vārds - online.citadele.lv. 

 

Darbstacijas interneta pieslēguma konfigurēšana 

Ja no darbstacijas ir paredzēts veikt datu apmaiņu ar banku, tad veic dotās darbstacijas interneta 
pieslēguma konfigurāciju: 

 pieslēdzieties sistēmai Digifirma ar savu lietotāja vārdu un paroli, 
 moduļa “Datu apmaiņa” nodaļā “Konfigurācija” pārliecinieties, vai ir pareizi norādīts 

bankas servera vārds - online.citadele.lv un komunikāciju ports – 443, 
 ja internetam ir paredzēts pieslēgties caur starpniekserveri, tad moduļa “Datu apmaiņa” 

nodaļā “Konfigurācija” norādiet sava starpniekservera (proxy server) vārdu vai IP adresi 
un portu, caur kuru notiek pieslēgšanās internetam, 

 savukārt, ja lietojat iezvanpieeju, tad moduļa “Datu apmaiņa” nodaļā “Konfigurācija” 
norādiet iezvanpieejas konfigurācijas failu. 

Uzmanību! Pārbaudiet, vai datoram ir uzstādīts pareizs datums, laiks un laika josla! 
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Digifirma attālinātā instalēšana 

Soļi programmas Digifirma attālinātai instalēšanai, izmantojot  darbstaciju attālinātās pārvaldības 
rīkus: 

1. Sagatavo Digifirma instalēšanas failu/-us *.inf: 

 

Parametru skaidrojums 

Parametrs  Apraksts 

lang  default.  Vērtību nemainīt. 

Dir  Direktorija DigiFirma atrašanās vieta lietotāju darbstacijās. 

Group  Parex Bank\Digi Firma  Vērtību nemainīt. 

NoIcons  0 – pazīme, vai izveidot ikonu (desktop icon) visiem darbstacijas lietotājiem. 

Components  Komponents, kuru instalēt: 
main – lai instalētu programmu lietotāju darbstacijās, 
database – lai instalētu Digifirma datu bāzi, lai darbstacija varētu darboties kā datu 
bāzes serveris. 

Name  Programmas Digifirma lietotāja vārds. 

Company  Organizācijas nosaukums. 

License  Digifirma licences līguma numurs. 

Server  Digifirma lokālās datu bāzes servera IP adrese vai domēna vārds. 

Gateway  online.citadele.lv (servera vārds bankā).  Vērtību nemainīt. 

 

2. Komandu rindā norāda: 

setup.exe /loadinf=<instalēšanas faila pilns ceļš un nosaukums> /verysilent /norestart 

Piezīme.  Pirms slīpsvītrām obligāti jāievada tukšumzīme. 
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SISTĒMAS DIGIFIRMA ATJAUNINĀŠANA (UPGRADE) 
Digifirma lietotājiem tiek piedāvāta iespēja no Citadele bankas mājas lapas 
http://www.citadele.lv/lv/business/remote/digi-firma/ lejuplādēt un instalēt programmas Digifirma 
jaunāko versiju. 

Digifirma atjaunināšana aizstāj programmas moduļus ar jaunāku versiju, saglabājot klienta datu 
bāzi un lietotāju pieslēgšanās vārdus un paroles.  Ja nepieciešams, instalācija papildina datu bāzi 
un atjauno statiskās sistēmas tabulas. 

Uzmanību! Jaunā programmas versija jāinstalē gan uz datu bāzes servera, gan uz visām 
darbstacijām.  Digifirma neatbalsta iespēju pieslēgties pie datu bāzes lietotājiem ar atšķirīgām 
programmas versijām. 

Lai instalētu jaunu Digifirma versiju, izpildiet šādas darbības: 
1 atveriet Citadele bankas mājas lapu http://www.citadele.lv/lv/business/remote/digi-firma/; 
2 pārbaudiet, vai jūsu programmas versija ir vecāka par mājas lapā piedāvāto.  Jūsu 

Digifirma programmas versiju jūs varat redzēt izvēlnes "Palīdzība" nodaļā "Par 
programmu Digifirma "; 

3 lejuplādējiet failu setup.exe; 
4 instalējiet jaunu Digifirma datu bāzes servera versiju: 

 apstādiniet Digifirma serveri, 
 izveidojiet esošās sistēmas rezerves kopiju (backup), 
 deinstalējiet Digifirma serveri, 
 ar lejuplādēto setup.exe instalējiet jauno datu bāzes servera versiju; 

5 startējiet Digifirma serveri; 
6 no servera pieslēdzieties Digifirma programmai.  Lietotājam pieslēdzoties Digifirma pirmo 

reizi pēc jaunas versijas instalācijas, tiek startēts process, kas veic jaunajai versijai 
nepieciešamās izmaiņas datu bāzes sistēmas tabulās.  Pārliecinieties, ka programma 
darbojas un lietotājam pieejami atbilstošie programmas moduļi un informācija; 

7 veiciet datu apmaiņu ar banku, modulī „Datu apmaiņa” obligāti atzīmējot lauku [Atjaunot 
statisko datu tabulas]; 

8 instalējiet jaunu programmas versiju uz visām darbstacijām: 
 uz katras darbstacijas deinstalējiet iepriekšējo programmas versiju, 
 ar lejuplādēto setup.exe uz katras darbstacijas instalējiet jauno programmas versiju. 

Ja nepieciešama papildu informācija, sazinieties ar Citadele banku pa e-pastu 
digi.firma@citadele.lv. 

Lai instalētu jaunu Digifirma versiju datorā ar Windows XP, 2000, Server 2003 nepieciešamas OS 
administratora tiesības. 

Uzmanību! Ja datorā, kas tiek lietots kā Digifirma datu bāzes serveris, MySQL datu bāze tiek 
izmantota arī citām lietojumprogrammām, jaunas Digifirma versijas instalāciju nevar veikt ar 
programmu setup.exe. 

 

 

mailto:digi.firma@citadele.lv

