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Úvod
Aktualizaci programů od společnosti SoftINES s.r.o., se provádějí za pomoci aplikace Správce
programů SoftINES. Tato aplikace se dá stáhnout z internetových stránek společnost
www.softines.cz. Pokud si nejste jistí, jestli Správce programů INES už máte, stačí se podívat
do složky Tento počítač > Místní disk (C:) > INES a zde by jste měli mít složku Upgrade, aby
to znamenalo, že Správce programů INES již máte. V opačném případě ho musíte stáhnout a
nahrát.

Stažení a nahrání Správce programů INES
Stažení programu najdete na stránkách www.softines.cz/podpora.html.

Klikněte na zelený obrázek, který je přiřazený k textu Správce programů INES a stáhněte.
Spusťte stažený program a pokračujte podle pokynů v programu.

Nahrání aktualizace programů SoftINES
V první řadě, než se začne spouštět Správce programů SoftINES, je zapotřebí vypnout celý
program od SoftINES a poté se může Správce programů spustit. Program se může nalézat na
ploše, kde ho najdete s ikonou oka. Pokud tomu tak není, jděte do Tento počítač > Místní disk
(C:) > INES > Upgrade > upgrade.exe. Zde se mohou nalézat dvě ikony ok, jedna je program
a druhá ikona se otevře pouze jako obrázek.

Po spuštění si nejprve vyberte program, do kterého chcete nahrát aktualizaci.

Dále musíme vybrat umístění programu. Pokud jste na počítači, kde je program
nainstalován,najdete ho pod Tento počítač > Místní disk (C:) > INES > RestINES (nebo
ShopINES) > wines.exe (ikona s příborem nebo nákupním košíkem) a klikněte na Vybrat.
Pokud se váš program nachází někde na serveru, místo místního disku v cestě k souboru
zvolíte váš server.
Pokud jste dobře vybrali soubor, měly by se automaticky vyplnit řádky Licence a Současná
verze.

Dalším krokem je provedení kompletní zálohy programu, bez toho nelze provést aktualizace
programu.

Když je již vše zálohované, klikněte na Zjistit nejnovější aktualizace. Otevře se okno online
aktualizace, ve kterém se vám ukazuje, jakou máte verzi programu, jaká je nejnovější verze
programu a poslední přístupná aktualizace pro vás. Pokud Poslední přístupná aktualizace je
vyšší, než máte nainstalovanou, klikněte na Stáhnout dostupnou aktualizaci. Když se stáhne,
dále pokračujte s kliknutím na Provést aktualizaci programu.

!! DŮLEŽITÉ !!
Když se vše provede, je potřeba opravit tabulky ve vašem programu. Přihlašte se do RestINES
nebo ShopINES (záleží, jaký produkt od nás používáte). Přihlašte se pouze pod účtem
MAJITEL. Dále pokračujeme na záložku Systémové operace > Databázové struktury >
Upgrade.

Proběhne kontrola datových struktur a po dokončení se objeví tabulka Kontrola datových
struktur. Zde se klikněte na tlačítko Provést automatickou modifikaci datových struktur.
Proběhne modifikace a objeví se informace, že databázové struktury jsou v pořádku.
Pokud vše proběhlo, jak mělo, váš program byl úspěšně aktualizován a je připraven opět k
provozu.

Při problémech s instalací nás kontaktujte na telefonním čísle: 380 712 416 nebo 735 125 758

