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Tento návod popisuje případ, kdy chcete do PC s Windows 10 provést novou instalaci programů JAPO
(plné verze nebo demo verze). Instalační program je univerzální, automaticky pozná, jestli se jedná
o 32 nebo 64 bitové Windows a podle toho nainstaluje příslušné programy a vytvoří zástupce.

1 a) Instalace z CD JAPO
• Vložte CD do mechaniky. Zobrazí se okno Přehrát automaticky s několika možnostmi pokračování.
Klepněte myší na Otevřít složku a zobrazit soubory.
• Zobrazí se okno a v něm uvidíte obsah CD. Klikněte na soubor s názvem Instalace_JAPO. Spustí se
instalační program, který má za úkol nakopírovat do vašeho PC všechny potřebné programy.
• Úvodní obrazovku s popisem instalace potvrďte tlačítkem Další. Zobrazí se licenční smlouva, kterou
potvrďte klepnutím na slovo Souhlasím a následně tlačítkem Další.
• V dalším okně potvrzujete cílový adresář instalace. Ponechte jej beze změny. Jsou zde také dvě
zatrhávací možnosti - instalace Komunikátoru (předvolena) a instalace zkušebních dat k demo verzi.
Tu zatrhněte pouze v případě, že si chcete programy JAPO pouze vyzkoušet (instalujete demo) a nemáte
vlastní data. Instalaci pak zahájíte tlačítkem Další.
• Poslední okno instalačního programu Vás bude informovat o dokončení instalace. Po stisku tlačítka
Dokončit se instalační program ukončí a automaticky se otevře složka se zástupci programů JAPO.

1 b) Instalace z internetových stránek JAPO
• Zadejte do adresního řádku internetového prohlížeče adresu: http://www.japo.cz. Na úvodní stránce,
v tabulce pod obrázkem, klepněte na tlačítko Stáhnout v řádku Zkušební verze programů JAPO.
• Každý internetový prohlížeč se při stahování souborů z internetu chová jinak. My zde (červeně)
popíšeme hlášení, které zobrazuje nový vestavěný prohlížeč, který se jmenuje Microsoft Edge:
* Po klepnutí na tlačítko „Stáhnout“ se zvolený soubor stáhne do PC. Windows se pak zeptá:
Soubor se běžně nestahuje a mohl by vám poškodit počítač. Klepněte na tlačítko Spustit.
* Zobrazí se další varování - Systém Windows ochránil váč počítač. Pod drobným textem
klepněte na Další informace a následně na Přesto spustit.
• Spustí se instalační program, který má za úkol nakopírovat do vašeho PC všechny potřebné programy.
• Úvodní obrazovku s popisem instalace potvrďte tlačítkem Další. Zobrazí se licenční smlouva, kterou
potvrďte klepnutím na slovo Souhlasím a následně tlačítkem Další.
• V dalším okně potvrzujete cílový adresář instalace. Ponechte jej beze změny. Jsou zde také dvě
zatrhávací možnosti - instalace Komunikátoru (předvolena) a instalace zkušebních dat k demo verzi.
Tu zatrhněte pouze v případě, že si chcete programy JAPO pouze vyzkoušet (instalujete demo) a nemáte
vlastní data. Instalaci pak zahájíte tlačítkem Další.
• Poslední okno instalačního programu Vás bude informovat o dokončení instalace. Po stisku tlačítka
Dokončit se instalační program ukončí a automaticky se otevře složka se zástupci programů JAPO.

2. Zahájení práce s programy JAPO
• Pokud jste při instalaci zatrhli Instalaci zkušebních dat k demo verzi, nebudou se programy
JAPO při prvním spuštění ptát na majitele licence na program. V každé knize a evidenci programů JAPO
také najdete několik účetních případů, takže můžete rovnou sestavovat výkazy, tisknout apod.
• Pokud jste majitelem plné verze programů JAPO, zkušební data samozřejmě neinstalujete. Proto
se vás program při prvním spuštění zeptá na majitele licence na program. Důležité je vyplnit jméno,
ulici, PSČ a město. Bez správného a úplného zadání se nedostanete dál do žádného programu JAPO.
• Programy JAPO se nainstalovaly ve formě demo verzí. Jste-li majitelem licence na plnou verzi, musíte
provést aktivaci. Provedete to v Hlavním menu Asistenta pod položkou „Konfigurační heslo“.
Zavolejte na naše telefonní čísla 777 161716 nebo 777 187536, kde s Vámi provedeme aktivaci.
• Než zahájíte tisk nebo elektronické podání nezapomeňte spustit program Komunikátor.
Tím je instalace programů JAPO hotova. Pokud chcete k nově nainstalovaným programům přidat stávající
data (ze starého PC) nebo budete používat programy JAPO v prostředí 64 bitových Windows, přečtěte
si i články na další straně tohoto návodu.
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Přenos dat z programu JAPO na starším PC
Pokud jste používali programy JAPO na starším PC, budete jistě chtít do nového počítače přenést i data.
Je to velmi jednoduché a postačí vám k tomu třeba obyčejná USB fleška:
• Na původním PC najděte na pevném disku složku JAPO a kliknutím ji otevřete. Mezi spoustou souborů
a složek uvidíte i složky s daty programů JAPO.
• Pokud používáte Deník, Mzdy, Sklad, Pokladna nebo Asistent, budete na flešku kopírovat složky
s názvy Firma001, Firma002 atd. Může jich být až 999, jejich skutečný počet záleží jen na počtu
zpracovávaných firem ve výše uvedených programech.
• Pokud používáte Konto, budete na flešku kopírovat složky s názvy F01_2015, F01_spol, F02_2015,
F02_spol atd. Těchto „firem“ může být pro každý účetní rok až 99.
• Na novém počítači pak všechny tyto složky nakopírujte do složky JAPO na pevném disku PC.
• Při dalším spuštění programu JAPO zde najdete veškerá data i nastavení z původního PC.

Používání programů JAPO v prostředí 64 bitových Windows
Při instalaci programů JAPO v prostředí 64 bitových Windows se na ploše vytvořily dvě složky se zástupci
- JAPO (okno) a JAPO (obrazovka). V první složce jsou zástupci nastavení pro zobrazení programů JAPO
v okně, ve druhé pak pro zobrazení přes celou obrazovku.
Pokud se při zobrazení programů JAPO vyskytne problém, můžete jej vyřešit pomocí ikony Nastavení DosBoxu
(je mezi zástupci programů JAPO). Nastavení zobrazení jsme provedli tak, aby bylo co nejvíce univerzální.
Existuje ale mnoho typů grafických karet, rozlišení monitorů atd. Takže se může stát, že to co vyhovuje Vám,
nebude vyhovovat sousedovi a naopak.
Úprava nastavení pro zobrazení programů JAPO v okně:
• Klikněte na ploše Windows na složku JAPO (okno) a pak na ikonu Nastavení DosBoxu.
• V poznámkovém bloku se otevře konfigurační soubor. V úvodu najdete podrobný popis možností nastavení, pod ním pak jednotlivé parametry, které je možné změnit. Neupravujte nic jiného, než uvedené
parametry. Možnosti jak je změnit jsou uvedeny a vysvětleny v textu.
• Zobrazení v okně má předvolenou velikost 1024x768. Pokud Vám nebude vyhovovat, můžete ji změnit
(parametr windowresolution). Musíte ale respektovat poměr stran 4:3 (např. 640 x 480, 1280 x 960).
• Pokud se změna velikosti neprojeví, bude potřeba změnit parametr output. Vyzkoušejte všechny možnosti (kromě „surface“, ta velikost okna nemění).
• Upravujte vždy jen jeden parametr. Pak konfigurační soubor zapište (v menu Poznámkového bloku zvolíte Soubor a pak Uložit) a zkuste spustit libovolný program JAPO. Když nebudete se změnou spokojeni,
vraťte se do nastavení a zkuste další.
Úprava nastavení pro zobrazení programů JAPO přes celou obrazovku:
• Klikněte na ploše Windows na složku JAPO (obrazovka) a pak na ikonu Nastavení DosBoxu.
• V poznámkovém bloku se otevře konfigurační soubor. V úvodu najdete podrobný popis možností nastavení, pod ním pak jednotlivé parametry, které je možné změnit. Neupravujte nic jiného, než uvedené
parametry. Možnosti jak je změnit jsou uvedeny a vysvětleny v textu.
• U zobrazení přes celý displej se občas stává, že nefunguje vůbec - Windows zobrazí chybové hlášení a spustí program v okně. Potom doporučujeme zkusit změnit parametr fullresolution (např. zadat
1024x768) a současně s tím vyzkoušet jednotlivé možnosti parametru output (kromě surface).
• Upravený konfigurační soubor vždy po provedení změny zapište (v menu Poznámkového bloku zvolíte
Soubor a pak Uložit) a zkuste spustit libovolný program JAPO. Když nebudete se změnou spokojeni,
vraťte se do nastavení a zkuste další možnost.

Bojíte se instalace? Nevíte si s něčím rady? Pomůžeme vám!
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Instalace programů JAPO je velmi jednoduchá, přesto se ale může stát, že z ní máte obavy a netroufnete si na ni.
Není to žádná ostuda, každý přece není počítačový expert - a vaše specializace může být úplně jiná.
Máte-li své PC připojené k internetu, můžeme instalaci nebo nastavení programů JAPO udělat za vás.
Využijeme k tomu tzv. vzdálenou plochu. Na našem i vašem PC se spustí speciální program, jehož pomocí náš
pracovník bude obsluhovat váš počítač, jako by před ním seděl a instalaci udělá za vás.
Máte-li o tuto službu zájem, zavolejte na čísla 777 161716 nebo 777 187536 a domluvte se na podrobnostech.

