
TIK terminal nima povezave s strežnikom

• Ob vpisu v TIK Admin se pojavi napis “ni povezave s strežnikom”

• Na terminalu je ikona

1. preverimo ali je pravilno nastavljen IP strežnika



1. Preverimo datoteko TIKSAdmin.INI (C:\TIK\Admin) – ali je pravilno 
nastavljen IP strežnika. 

• Odpremo datoteko C:\TIK\Admin\TIKSAdmin.INI

• Pogledamo, če je pravilen IP vašega TIK strežnika, drugače ustrezno popravimo.

• ?

Nismo rešili težave?



Kako dobim IP TIK strežnika?
• Če imate tikov strežnik naložen na vašem računalniku (mapa C:\TIK\Server), 

potem je IP strežnika enak IP-ju vašega računalnika.

1. Odprite Command Prompt (v iskalnik vpišite cmd)

2. Vpišite IPconfig in enter

3. Vaš IP je v naslednji vrstici

• Če imate tikov strežnik nameščen na nekem drugem strežniku, potem pridobite IP 
strežnika od vašega informatika. 

Preverite ali je pravilno nastavljen IP strežnika



2. Preverimo ali tiks service teče oz. ga restartamo.

• Gremo v “Services” in poiščemo service „Tiks“. 

• Pogledamo ali je status – Running. 
• Če ni, kliknemo levo “Start the Service”.
• Če je status running, pa izberemo “restart the service”.

Nismo rešili težave?



3. Preverimo komunikacijo terminala s strežnikom.

• Prijavimo se v program za administracijo in se pomaknemo na zavihek 'Terminali'. 

• Spodaj kliknemo na gumb 'TIK povezava', s čimer preverimo komunikacijo 
terminala s strežnikom.

Nismo rešili težave?



4. Preverimo nastavitve požarnega zidu + restartamo tiks service

• Na računalniku oziroma strežniku, kjer je nameščena strežniška programska oprema za 
TIK terminal, moramo najprej preveriti, če je vklopljen požarni zid (ang. Windows 
Firewall). 

• Če je požarni zid vklopljen oz. „turn on“ (kot na zgornji sliki), potem moramo odpreti 
določene porte. 

• Če je požarni zid izklopljen oz. „turn off“, sledimo naslednjim navodilom.



Vklop potrebnih portov

1. V windows orodni vrstici kliknemo na gumb za iskanje in poiščemo 'Windows Firewall with Advanced
Security'.

2. Med 'Inbound rules' vidimo vsa pravila, kjer morata biti tudi dve za TIK terminal. Če teh pravil ni (lahko 
so se izbrisala tudi s kakšnimi Windows posodobitvami), jih moramo kreirati. Na desni strani kliknemo 
na 'New Rule...'.



3. Odpre se čarovnik za ustvarjanje pravil. Izberemo Port 
in gremo naprej.

4. Za prvo pravilo izberemo TCP protokol, vpišemo pa porte 
7230, 7231, 5005.

5. V naslednjem koraku izberemo 'Allow the connection'.

6. Obkljukamo vse tri opcije.



6. V zadnjem koraku pravilo še smiselno poimenujemo in po 
želji dodamo opis.

7. Sedaj ustvarimo še drugo pravilo z enakimi nastavitvami, 
le da v drugem koraku izberemo protokol UDP ter drugače 
poimenujemo pravilo.

8. Naredimo restart TIKs service-a.

Nismo rešili težave? 



5. Restartamo tiks service.

• Gremo v “Services” in poiščemo service Tiks. Izberemo “restart the 
service”.

Nismo rešili težave?



6. Preverimo, da je na terminalu in v TIK Admin nastavljen pravilen IP strežnika
Nastavitve TIK terminala spreminjamo s posebnim servisnim programom, ki ga poženemo s pomočjo USB 
ključa. 

• Servisni program s podaljškom “.TPK” (link: 3sconfig14.tpk) s pomočjo osebnega računalnika naložimo na
standardni USB ključ (predhodno formatiran v datotečnem sistemu FAT) za shranjevanje podatkov. 

• Nato USB ključ vstavimo v USB vtičnico na hrbtni strani TIK terminala, pri tem je terminal lahko vključen. 

• V osnovnem meniju izberemo „Set IP Address“ in vidimo, če je nastavljen pravi IP terminala. Pogledamo, če 
so pravilne tudi ostale postavke. 

• V meniju kliknemo na puščico desno spodaj in odpre se nam okno z IP strežnika. Preverimo, če je le-ta 
pravilen oz. vnesemo pravilnega.  

Nismo rešili težave?

http://epiko.si/prenos/TIK1/3sconfig14.tpk


7. Preverimo fizično povezavo terminala.
Izklopimo in ponovno vklopimo kabel za omrežno povezavo iz terminala, ponovimo dvakrat. 

Nismo rešili težave?

Pišite nam na podpora@epiko.si. 

Lep pozdrav


