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Uzávěrka: 18. července 2018

Instalace aktualizací programů JAPO
na PC s operačním systémem Windows
Tento návod popisuje instalaci aktualizací (upgrade) na PC s nejnovějšími Windows 10. Ve starších
verzích Windows je postup obdobný, drobné odlišnosti můžete najít jen v dotazech operačního systému
(při stahování aktualizace z internetu) a designu některých oken.

1. Povolení instalace upgrade konfiguračním heslem
Když si od nás objednáte placenou aktualizaci (je jedno jestli poštou nebo ke stažení z internetu), dostanete
kromě daňového dokladu a popisu změn i konfigurační hesla, která instalaci povolí. Tato hesla musíte zapsat
do programu Asistent. Pokud to neuděláte, programy se po instalaci nepovolené aktualizace změní na demo
verze. Konfigurační hesla je nutné zapsat do Asistenta před zahájením instalace upgrade !
•
•
•
•
•

Spusťte program Asistent.
Potvrďte účetní a dnešní datum, je jedno, jaké datum bude zadáno. Na instalaci nemá vliv.
Asistent přejde do menu evidencí. Stiskněte klávesu Esc a vraťte se do hlavního menu.
V hlavním menu zvolte položku Povolení instalace upgrade a stiskněte Enter.
Na displeji se zobrazí úvodní panel s popisem.

• Stiskněte libovolnou klávesu a na displeji se zobrazí formulář, do kterého budete zadávat konfigurační
hesla. K dispozici máte 5 řádků pro zadání konfiguračních hesel až pěti programů.
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• Do prvního řádku přepište konfigurační heslo prvního programu a potvrďte jej klávesou Enter.
• Pokud bude heslo v pořádku, program vedle něj napíše, kterého programu se týká a jakou aktualizaci
povoluje. Současně kurzor přejde na druhý řádek a zde můžete pokračovat zápisem dalšího
konfiguračního hesla (pokud jich máte víc).
• Až budete mít zapsána všechna konfigurační hesla, opakovaným stiskem klávesy Esc program Asistent
ukončete.
• Před zahájením instalace upgrade ukončete také program Komunikátor (pokud je spuštěn).

2 a) Instalace z CD JAPO
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Vložte do mechaniky instalační CD. Zobrazí se okno „Přehrát automaticky“ s několika možnostmi pokračování.
Klepněte myší na Otevřít složku a zobrazit soubory. Zobrazí se následující okno s obsahem CD:
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Klikněte myší na soubor s názvem Update. Spustí se instalační program, který provede vlastní instalaci.
Podrobně si jej popíšeme v bodě 3 tohoto návodu.

2 b) Instalace z internetových stránek JAPO
Instalátor aktualizací můžete získat také z našich internetových stránek. Postup bude trošku delší, protože
poslední verze Windows mají snahu rozhodovat o tom, co máte stahovat a instalovat a co ne.
Proto si zde popíšeme všechna upozornění, která se při stahování zobrazí a jak na ně máte reagovat.
• Spusťte libovolný internetový prohlížeč a zadejte do něj adresu http://www.japo.cz
• Po chvíli se automaticky zobrazí úvodní obrazovka naší internetové prezentace.
• Pod úvodním obrázkem uvidíte následující tabulku:

• Klepněte myší na tlačítko Stáhnout v řádku „Aktualizace ze dne ...“. Začne se stahovat instalátor
aktualizací s názvem Update.exe. O průběhu stahování budete informováni oknem:

• Jakmile se instalační program stáhne, zobrazí se první „strašení“. Klepněte na tlačítko Spustit.

• Windows si nedá pokoj a zobrazí další hlášení. Klepněte myší na text Další informace.
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• Už jsme skoro u cíle, nyní klepněte na tlačítko Přesto spustit.
JAPO Zlín, spol. s r. o.,
Bílovice 389
687 12 Bílovice
Prodej a podpora:
Ing. Jaroslav Pochylý
Březolupy 566
687 13 Březolupy
hot-line: 777 161716
ICQ: 73550417
AIM: jpochyly
Skype: jaroslav.pochyly
Viber: 777 161716
WhatsApp: 777 161716
Dropbox: posta@japo.cz
http://www.japo.cz
e-mail: pochyly@japo.cz

• Nyní se konečně spustí instalační program, který si podrobně popíšeme v následující kapitole 3.

3. Popis průběhu instalace
• Po spuštění instalačního programu se zobrazí úvodní okno. Potvrďte jej klepnutím na tlačítko Další:
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• Zobrazí se další okno, ve kterém máte možnost měnit „Cílový adresář instalace“.

• Automaticky je předvolen adresář C:\JAPO. Pokud máte programy JAPO nainstalovány jinde, změňte
toto nastavení odpovídajícím způsobem. Programy JAPO musí být nainstalovány přímo v kořenovém
adresáři pevného disku a název cílového adresáře musí mít vždy délku 4 znaků.
• Pod okénkem pro cílový adresář je zaškrtnuta volba „Instalovat poslední verzi Komunikátoru“. Pokud
tento program nepoužíváte, nebo jej instalovat nechcete, zrušte zaškrtnutí.
• Potvrďte okno klepnutím na tlačítko Další. Zobrazí se okno s výběrem programů k aktualizaci.
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• K dispozici máte tři balíčky programů. Zaškrtněte ty, ve kterých jsou programy, které používáte.
• Programy, které jsou součástí daného balíčku, spolu úzce spolupracují. Používají společné datové
soubory, přenášejí mezi sebou informace, nastavení apod. Proto pokud používáte např. Deník a Mzdy,
není možné aktualizovat pouze Deník a Mzdy nechat starší (jedinou vyjímkou je situace, kdy bude oba
programy nainstalovány na různých PC). Pokud používáte jen některý program z daného balíčku, nic se
neděje, nainstaluje se jen jeho aktualizace ...
• Po klepnutí na tlačítko Dokončit se provede instalace aktualizací.

• Po dokončení instalace okno zmizí a instalační program se ukončí. Ihned můžete začít pracovat
s novými verzemi programů JAPO.

4. Spuštění neoprávněně aktualizovaného programu
Pokud si nainstalujete placenou aktualizaci, kterou nemáte povolenu konfiguračním heslem, aktualizovaný
program po svém spuštění zobrazí následující hlášení:

4

Neoprávněně aktualizovaný program se chová jako demo verze, to znamená, že obsahuje kompletní nabídku
funkcí, jen je počet záznamů v souboru omezen na 20 (ve Mzdách Profi na 1 pracovníka). To pro Vás může
znamenat, že již nebudete moci do programu doplňovat žádná další data. Jak lze danou situaci vyřešit?
• Zakoupit si dodatečně aktualizaci a získané konfigurační heslo zadat do programu Asistent.
• Program přeinstalovat zpět na starší verzi, kterou jste měli naposledy zakoupenu

