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Přenos programů JAPO a jejich dat
na nové PC s Windows 7
Tento návod popisuje případ, kdy si zakoupíte nové PC s Windows 7 a chcete do něj přenést programy
JAPO se všemi daty. Postup tři části - v té první přenesete na nové PC (např. pomocí USB flešky)
stávající instalační složku programů JAPO (bod 1) a následně doinstalujete důležité podpůrné programy
a vytvoříte zástupce na plochu Windows (bod 2). Závěrem zkontrolujete nastavení Asistenta (bod 3).

ICQ: 73550417
AIM: jpochyly
Skype: jaroslav.pochyly

1. Přenos programů a dat JAPO ze starého na nové PC

Dropbox: posta@japo.cz

Nejprve doporučujeme na starém PC aktualizovat programy JAPO na nejnovější verze. Vlastní přenos programů
a veškerých dat je pak velmi jednoduchý:
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• Na původním PC nakopírujte např. na USB flešku celou složku JAPO z pevného disku (pozor, neplést
se složkou JAPO na ploše, která obsahuje jen zástupce).
• Tuto složku pak z USB flešky nakopírujte na stejný disk nového PC (pokud byla složka na starém PC
na disku C, musí být i na novém PC na disku C).
* Pokud byste chtěli na novém PC instalovat programy JAPO na jiný disk, než byl na starém PC
(např. na starém to byl disk C, na novém disk D), nelze postupovat podle tohoto návodu.
• K takto přeneseným programům a datům je nyní potřeba doinstalovat pomocné programy a soubory.
Můžete k tomu použít instalační CD JAPO (bod 2a návodu) nebo internetové stránky JAPO (bod 2b).

2 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 Prenos_JAPO.
• Spustí se instalační program, který má za úkol nakopírovat do vašeho PC všechny potřebné programy.
• Úvodní obrazovku s popisem instalace potvrďte tlačítkem Další.
• V dalším okně potvrzujete cílový adresář instalace. Musí být shodný s názvem a umístěním složky,
překopírované v bodě 1 tohoto návodu. Nastavení potvrďte 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 b) Instalace z internetových stránek JAPO
• Do adresního řádku internetového prohlížeče zadejte: http://www.japo.cz/dow_prenos.html.
• Na zobrazené stránce klepněte na tlačítko Stáhnout v řádku Instalační balíček pro přenos na nové PC.
• Každý internetový prohlížeč se při stahování souborů z internetu chová jinak. My zde (červeně)
popíšeme hlášení, které zobrazuje Internet Explorer:
* Po klepnutí na tlačítko „Stáhnout“ se ve spodní části prohlížeče zobrazí žluté okno s dotazem,
jestli chcete soubor spustit nebo uložit. Klepněte myší na tlačítko Spustit.
* Zahájí se stahování. Po jeho skončení bude Windows kontrolovat zabezpečení a zobrazí hlášení:
Soubor není běžně stahován a mohl by poškodit váš počítač. Klepněte na tlačítko Akce.
* Zobrazí se další okno (filtr SmartScreen) které bude opět strašit poškozením počítače. Klepněte
myší na tlačítko s šipkou (vlevo dole před nápisem Další možnosti). Pak už budete konečně
moci klepnout myší na možnost 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.
• V dalším okně potvrzujete cílový adresář instalace. Musí být shodný s názvem a umístěním složky,
překopírované v bodě 1 tohoto návodu. Nastavení potvrďte 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.

3. Nastavení programů JAPO
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• Spusťte program Asistent, přejděte do Hlavního menu, potom Ovládacího panelu a zde zvolte položku
Tiskárna. Zkontrolujte, že na prvním řádku zobrazené nabídky je pod položkou „Výstupní zařízení“
nastaven Komunikátor CZ.
• Pokud máte na svém PC 64 bitové Windows, vraťte se do Ovládacího panelu Asistenta a zvolte
položku „Dosbox, sítě“. V zobrazené tabulce přepněte mezerníkem údaj „Prostředí DosBox“ na Ano.
• Pak už můžete program Asistent ukončit.
Tím je přenos programů JAPO s veškerými daty na nové PC hotov.

Dvě poznámky závěrem ...
JAPO Zlín, spol. s r. o.
Bílovice 389
687 12 Bílovice

Používání programů JAPO v prostředí 64 bitových Windows
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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.

Dropbox: posta@japo.cz

Úprava nastavení pro zobrazení programů JAPO v okně:

tel/fax: 577 981238
tel: 777 161716, 777 187536
http://www.japo.cz
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• 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!
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.
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