Návod k aktualizaci programu
Evix – professional institute software
- aktualizace programu provádějte na počítačích jako Administrátor

–

Aktualizace se provádí na hlavním PC – serveru
1. Ukončete program Evix na všech počítačích v síti !
2. Proveďte zálohu celého programu (celý programový adresář na hlavním počítači nebo serveru).
Umistění hlavního programového adresáře zjistíte např. ve vlastnostech ikony zástupce programu
na ploše monitoru v poli „Cíl“ nebo „Spustit v“ apod..
3. V internetovém prohlížeči zadejte http://www.jurisdix.cz/setup_evix.exe nebo klikněte na odkaz nové verze
programu, který naleznete na webu http://www.jurisdix.cz . Zobrazí se toto dialogové okno, kde klikněte na
tlačítko Uložit:

Následně vyberte jako místo pro uložení např. Plocha a klikněte na Uložit:

4. Zobrazí se dialogové okno s průběhem stahování. Během tohoto procesu neklikejte na žádné
tlačítko:

5. Po dokončení stahování klikněte na tlačítko Zavřít:

6. Nyní klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu staženého souboru a vyberte Vlastnosti. Pokud se v
pravo dole nachází tlačítko „Zrušit blokování“, klikněte na něj a poté na OK (Použít).
7. V případě, že jste stažení aktualizace neprováděli na hlavním počítači (serveru), zkopírujte stažený
soubor „setup_evix.exe“ na tento hlavní počítač (server).
8. Dvakrát klikněte na ikonu tohoto souboru. Spustí se instalační průvodce, který Vás provede
procesem instalace aktualizace. Jakmile se v instalačním průvodci dostanete do této části na
obrázku níže, nezapomeňte případně změnit a zvolit správné cílové umístění:

9. Po dokončení procesu instalace budete vyzváni ke spuštění programu dle následujícího obrázku:

Ujistěte se, že program není spuštěn na žádném počítači.
10. Po spuštění programu si program po přihlášení pracovníka provede aktualizaci databáze a
nových funkcí. O tomto procesu bude zobrazeno oznámení v dialogovém okně programu.
11. V případě, že používáte pro spouštění programu výkonný soubor aplikace „evix.exe“ přímo na
každém PC (klientovi) v síti (např. spojení na hlavní počítač - server bez terminálového serveru), je nutné
dle tohoto návodu provést aktualizaci na každém klientském počítači zvlášť.
12. Tímto je proces aktualizace dokončen a s programem Evix lze dále normálně pracovat.
Důležité upozornění:
Pokud je ve výpisu novinek nové verze programu na internetové stránce http://www.jurisdix.cz/news.htm
doporučeno provést aktualizaci systému i na okolních počítačích v síti (klienti), proveďte aktualizaci i na
těchto PC z příslušného odkazu, který je dostupný rovněž na stránce http://www.jurisdix.cz s
názvem „Instalace systému na PC stanice“.
V případě potřeby volejte na číslo +420 608 221 165 v době Po – Pá 9.00 – 17.00 hod.
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