Postup instalace vyšší verze programu APSi
Pokud si chcete sami nainstalovat vyšší verzi programu ověřte si prosím zda máte na
program uzavřenu licenční smlouvu typu „Pronájem“. Pak proběhne instalace bez problému.
U licence „Nákup“ si nejprve nechte zaslat licenční klíč pro tu verzi programu kterou chcete
nainstalovat.
Postup:
Instalační balíček s novým programem si stáhněte ze stránek www.apsi.cz – sekce
„STÁHNÉTE SI“. Zde po pravé straně naleznete jednotlivé verze podle data výroby. Vyberte
si nejnovější verzi (nebo verzi o kterou máte zájem). Kliknutím na odkaz stáhnete instalační
balíček do svého počítače.
Pokud není verze kterou hledáte dostupná na našich www stránkách, můžete si ji stáhnout
ze serveru FTP.
Připojovací údaje: server : apsi.dnh.cz
Přihlašovací jméno : apsi
Heslo
: apsi
Po přihlášení k serveru zde naleznete složku APSi_nove_verze a v ní soubory s názvy např.
„apsi_2008-06-16“. To znamená že se jedná o verzi ze dne 16.6.2008. Vyberte si soubor ze
dne který požadujete nebo soubor s nejnovější verzí a zkopírujte jej do svého počítače
Postup instalace nové verze programu:
Na pevném disku vašeho počítače je program APSi běžně instalován ve složce s názvem APSi
na disku C: (dále jen hlavní složka. )
Pokud program provozujete v lokální síti je hlavní složka umístěna na serveru !!!

Pří instalaci a provádění upgrade postupujte důsledně podle následujících kroků:
1. krok

- !!! VYPNĚTE PROGRAM APSi na všech počítačích !!!

2. krok

- !!! ZÁLOHUJTE !!! celou hlavní složku programu.

3. krok

- Spusťte stažený instalační program a v něm pozorně a správně určete hlavní
složku programu ve které máte program APSi nainstalován. Dále potvrďte
nahrazení (přepsání) všech původních souborů novými.

4. krok

- po správné instalaci nové verze se automaticky spustí program manager.exe
ve kterém klikněte na tlačítko „Update databáze“ (velké tlačítko). Dále
zvolte automatický update všech tabulek.

5.krok

- ukončete program manager.exe

Tím je upgrade provedeno.
Dále - spusťte program apsi a zkontrolujte správnost instalaci a provedení upgrade
například zběžnou prohlídkou dat. Nezapomeňte si prohlédnout také nastavení
nových parametrů instalované verze programu.

