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CD

Komunikátor
Děkujeme Vám za Váš zájem o program Komunikátor. V následujícím
textu Vás seznámíme s jeho schopnostmi, instalací a používáním.
Na rozdíl od všech ostatních programů JAPO se jedná o pomocný program,
psaný speciálně pro operační systémy Windows 95 a vyšší.
Základní varianta A je pro všechny uživatele programů JAPO zdarma.
Její jedinou funkcí je umožnění tisku i na tiskárnách, které jsou pro DOS
verze našich programů nepřístupné. Jedná se zejména o různé „ošizené“
a „GDI“ tiskárny, které DOS přímo nepodporují, nebo jsou připojeny pomocí
rozhraní USB nebo bezdrátově.
Ostatní varianty už jsou placené. Komunikátor B mimo jiné převádí vybrané
tiskové sestavy do grafické podoby, doplňuje firemní logo, barvu, nebo
další grafické atributy a toto vše vytiskne na libovolné tiskárně, nainstalované v operačním systému Windows nebo odfaxuje.
V sučasné době pracujeme na nejvyšší variantě C, která umožní vybrané
sestavy odesílat elektronickou poštou na zvolenou adresu, nebo na úřady .
Tisk pomocí Komunikátoru je velmi jednoduchý. Stačí, když jej po nastartování Windows spustíte a dál už se o něj nemusíte starat. Když v účetním
nebo mzdovém programu JAPO zahájíte tisk pomocí Komunikátora
(klávesou F6), sestava se automaticky odešle do tohoto programu a ten ji
vytiskne. Zcela sám a bez Vašeho zásahu.
Komunikátor dodáváme na CD. Počítač by měl být minimálně v konfiguraci
Pentium 150 MHz nebo vyšší, 16 MB RAM nebo více, minimálně 10 MB
volného místa na pevném disku.
Komunikátor je testován pro operační systémy Windows 95, 98, ME, NT a
2000. Chcete-li využít odesílání faxů, je třeba mít instalovaný interní nebo
externí modem a příslušný ovladač. Pro e-mailovou komunikaci je nutný
poštovní klient, např. Outlook Express, minimálně ve verzi 5.0.
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1.UL OŽENÍ INSTALÁTORŮ NA PL OCHU WINDOWS
Protože je program Komunikátor určen pro Windows, je instalace navržena tak,
aby byla v tomto prostředí co nejjednodušší. Pokud zasunete CD do mechaniky,
automaticky se spustí úvodní obrazovka, kterou budete potřebovat:
l Najděte tlačítko Komunikátor a klepněte na něj. Zobrazí se nová obrazovka a
na ní klepněte na tlačítko Uložit. Prohlížeč se zeptá co má s instalátorem
(setup.exe) udělat. Zvolte uložit a jako cílové místo vyberte plochu Windows.
l Pokud používáte starší verze programů JAPO, bude vhodné je aktualizovat.
Najděte tlačítko Upgrade a klepněte na něj. Zobrazí se nová obrazovka a na ní
uvidíte tabulku s jednotlivými programy JAPO. Vyberte si ty, které používáte a
u každého z nich klepněte na tlačítko Uložit. Prohlížeč se zeptá co má s instalátorem (např. upgrade_denik.exe, upgrade_konto.exe, ...) udělat. Zvolte uložit
a jako cílové místo vyberte opět plochu Windows.

Nyní máte na ploše Windows uloženy instalátory všech potřebných
programů (ikony instalátorů budou odpovídat obrázku vpravo) .
Než ale zahájíte instalaci, ukončete všechny ostatní programy.

2.INSTALACE PROGRAMU KOMUNIKÁTOR
l Klikněte na ikonu setup.exe. Na displeji se zobrazí informace o Komunikátoru
a dotaz, zda jej chcete instalovat. Odpovíte-li Ano, spustí se instalační program.
l Uvítací okno potvrďte tlačítkem Pokračovat. Zobrazí se dotaz na majitele licence.
l Do položek Jméno a Organizace se automaticky uvedou údaje, které byly zadány při instalaci Windows. Po potvrzení nebo změně přednastavených hodnot a
klepnutí na tlačítko OK program znovu zobrazí oba údaje a pokud i zde zvolíte
OK, přejde na dotaz o cílové složce.
l Cílovou složku instalace nastavte tak, aby byla stejná jako místo, kde máte
nainstalovány ostatní programy JAPO. Standardně je předvoleno c:\japo.
Pokud máte programy JAPO nainstalovány na jiném disku, použijte tlačítko
Změnit složku a zvolte nové umístění.
l Pokud cílovou složku potvrdíte tlačítkem OK, bude instalační program chvíli
vyhledávat dříve nainstalované komponenty a pak zobrazí na displeji tlačítko
pro zahájení instalace (s obrázkem počítače). Pokud na něj klepnete myší, budete dotázáni na programovou skupinu.
l Programová skupina je název složky, ve které bude Komunikátor umístěn v
nabídce Programy (po stisku tlačítka Start a výběru řádku s názvem Programy). Standardně je předvolena skupina Po spuštění. Pokud chcete využít
jinou, vyberte ji v seznamu. Svoji volbu potvrďte tlačítkem Pokračovat.
l Potom už konečně proběhně nakopírování potřebných souborů do příslušného adresáře. Jakmile bude vše hotovo, program zobrazí informaci o ukončení
instalace. Pokud ji tlačítkem OK potvrdíte, instalační program se ukončí.

3 .U P G R A D E O STAT N Í C H P RO G R A M Ů JA P O
l Klikněte na ikonku s upgradem (upgrade_denik.exe, upgrade_konto.exe, ...)
Zobrazí se úvodní dotaz, na který odpovězte stiskem tlačítka Ano.
l Spustí se instalační program. Zvolte cílový adresář, kde máte umístěny své
programy a přejděte na položku „Zahájení instalace“. Na této i následující
položce stiskněte klávesu Enter. Jakmile skončí kopírování, program pípne
a přesune se na „Ukončení instalace“. Po stisku klávesy Enter dojde
k rozpakování nainstalovaných dat. Tento postup zopakujte u všech programů.
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4 . N A S T AV E N Í VA R I A N T Y K O M U N I K Á T O R A
Program Komunikátor se dodává v několika variantách (jejich podrobný popis
najdete na poslední stránce návodu). Po instalaci je automaticky nastavena
základní varianta A, která je pro všechny uživatele zdarma.
Pokud chcete používat varianty B nebo C které převádějí tiskové sestavy do grafické podoby a doplňují logo a kvalitní písma, musíte v programu Asistent zadat
konfigurační heslo programu Komunikátor.
l Spusťte proto program Asistent a přejděte do jeho hlavního menu na položku
Konfigurační heslo programu. Až na ní stisknete Enter, zobrazí se okno, ve
kterém budou zobrazeny kódy programů, které používáte. Vyberte Komunikátor a stiskněte na něm klávesu Enter. V tabulce uvidíte instalační kód, který
nám pošlete e-mailem nebo zavolejte. Obratem od nás dostanete konfigurační
heslo, které zadáte do volných políček ve spodní části okna.

Sdělení konfiguračního hesla je vázáno na zaplacení ceny za vyšší variantu Komunikátora (B nebo C). Varianta A je zdarma a funguje i bez konfiguračního hesla.
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5 .S P U Š T Ě N Í P RO G R A M U KO M U N I K ÁT O R
Stiskněte tlačítko Start a vyberte řádek s názvem Programy. Zvolte programovou
skupinu Po spuštění a potom ikonu s názvem Komunikátor JAPO.
Pokud jste při instalaci neprovedli změnu, umístila se ikona do složky po spuštění.
Proto se při příštím startu Windows Komunikátor automaticky spustí.
Program Komunikátor pracuje zcela bez zásahu uživatele. Když jej spustíte,
minimalizuje se a umístí na spodní lištu Windows. Pokud jej maximalizujete,
můžete provádět drobné změny v jeho chování:
l Tlačítkem Tiskárna můžete vybírat předvolenou tiskárnu a upravovat její parametry. Toto nastavení bude závazné i pro ostatní programy pro Windows.
l Tlačítkem Parametry můžete nastavit údaje, které se automaticky tisknou na
formuláře převáděné do grafické formy (faktura, dodací list, výdejka apod.).
l Tlačítkem Konec program Komunikátor ukončíte
l Tlačítkem O programu ... zobrazíte informace o aktuální verzi programu.
l Každé z oken i celý program můžete ukončit stisknutím tlačítka s křížkem,
které najdete v pravé části záhlaví každého okna.
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6.TISK POMOCÍ PROGRAMU KOMUNIKÁTOR
l Pokud využíváte základní variantu programu (A), stačí, když si vyberete libovolnou tiskovou sestavu, zobrazíte ji na displeji a místo zahájení tisku pomocí
klávesy F2 stiskněte klávesu F6. Sestava se překóduje a odešle do Komunikátora. Jediný dotaz, na který musíte odpovědět je počet kopií.
l Vyšší varianty Komunikátora (B a C) obsahují převádění sestavy do grafické
podoby. Tato funkce je dostupná pouze u vybraných formulářů v evidenci odběratelských faktur a u přiznání k DPH. Konvertovatelné sestavy jsou většinou umístěny v samostatné nabíce (např. v Deníku Profi v aktualizačním
menu odběratelských faktur zobrazíte tuto nabídku po stisku klávesy F2).
Podrobné informace najdete v dokumentaci příslušného programu.
l Odfaxování tiskové sestavy je o něco složitější záležitost. Nejprve je potřeba
v programu Komunikátor, nebo v ovládacím panelu Windows změnit výchozí
tiskárnu a místo ní nastavit fax. Vlastní tisk v programu JAPO zahájíte podle
postupu v předchozích bodech. Sestava bude automaticky odeslána na faxový
software, který Vás požádá o další údaje (faxové číslo, úvodní stránku ...).
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Program Komunikátor je dodáván v několika variantách, které se liší počtem
obsažených funkcí. Základní varianta A je pro všechny uživatele zdarma, ostatní
jsou placené. Na objednávku je možné vytvořit i speciální verzi na přání zákazníka.

VARIANTA A: TISK POD WINDOWS ZDARMA
Tisk všech sestav z programů JAPO na kterékoliv z instalovaných tiskáren.
Program načte a v obdobné formě vytiskne kteroukoliv tiskovou sestavu vygenerovanou programem JAPO. Tato funkce je výhodná u tiskáren nepodporujících DOS, nebo je připojených přes rozhraní USB či bezdrátově.

VARIANTA B: TISK A FAXOVÁNÍ V GRAFICE A S LOGEM
Tisk vybraných sestav v grafické formě a s firemním logem. Program načte
a do grafické formy převede nejdůležitější sestavy z programů Deník a Konto.
K jejich tvorbě jsou využita kvalitní písma instalovaná v systému, vložit je
možné také libovolné logo. Tisk sestavy je možný v barevném i černobílém provedení. Na objednávku je možné sestavy upravit dle přání zákazníka
(například tak, aby je bylo možné tisknout na hlavičkový papír, aby byly
přizpůsobeny firemnímu designu apod.).
Přímé odfaxování tiskové sestavy. Pokud máte na svém počítači instalovaný
modem a obslužný software, můžete využít přímé odfaxování tiskové sestavy.
Program Komunikátor načte tiskovou sestavu z programu JAPO a v grafické
formě ji odešle na vámi definované číslo. Jediné, co musíte udělat je nastavit
kam se má sestava poslat. Místo cílové tiskárny vyberete ze seznamu ovladač
Vašeho faxu a pak již budete odpovídat na dotazy faxového programu.
P Ř E H L E D S E S T AV , K T E R É L Z E T I S K N O U T G R A F I C K Y :

Faktura (daňový doklad) – česky
Faktura - německy
Faktura - anglicky
Faktura - francouzsky
Podrobná faktura
Stvrzenka - daňový doklad
Paragon

Pokladní doklad
Dodací list
Výdejka ze skladu
Nabídka
Potvrzení přijaté objednávky
Vydaná objednávka
Přiznání k DPH

VARIANTA C: ODESÍLÁNÍ SESTAV E-MAILEM
Přímé odeslání tiskové sestavy jako přílohy k e-mailu. Zvolíte-li tuto variantu,
načte Komunikátor tiskovou sestavu z Konta nebo Deníku a převede ji do grafické
formy. Potom zavolá aplikaci pro obsluhu elektronické pošty (např. Outlook
Express), do které tuto sestavu vloží jako přílohu. Na Vás pak bude, abyste zadali
cílovou adresu a případně do e-mailu připsali pár slov.
Přímý kontakt elektronickou formou na státní instituce. Na podzim roku
2001 byl schválen zákon o zavedení elektronického podpisu. Po ustavení certifikační autority, která bude spravovat a přidělovat elektronické podpisy a po
zavedení elektronických podatelen na úřadech, bude možné podávat daňová
přiznání a různé výkazy elektronickou formou. Jakmile budou tyto možnosti
dostupné, bude program Komunikátor rozšířen o možnost vytváření a odesílání takovýchto přiznání a výkazů. Odpadne tím nutnost sestavy tisknout,
potvrzovat a odesílat, případně osobně předávat na úřadech.

VARIANTA D: ÚPRAVA PROGRAMU DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

