Instalace program smartSMĚNÁRNA
Instalace na PC
Předem se omlouváme těm, kteří s počítači pracují každodenně. Tato kapitola je určena především těm, kteří si
nejsou při instalaci jakýchkoliv programů příliš jisti.
Všechny úkony budou popisovány v rámci operačního systému WINDOWS 10, který je v době psaní této příručky
nejrozšířenější nicméně postup je stejný i u Windows 7 a 8.
Instalace systému smartSMĚNÁRNA je natolik snadná, že snad není ani nutné ji detailně popisovat. Nicméně pár
vhodných rad najdete v níže uvedených kapitolách.

Nastavení ve WINDOWS
Ještě než začnete instalaci systému smartSMĚNÁRNA provádět na svém PC, je potřeba se ujistit zda k tomuto
úkonu máte dostatek oprávnění.

Každá instalace systému WINDOWS 10 obsahuje dva typy uživatelských účtů. První je "Uživatel s omezeným přístupem" a druhý
je "Správce systému"

Pouze pro instalaci programu a první spuštění musíte mít uživatelské oprávnění "SPRÁVCE SYSTÉMU". Pro
následné používání systému je možné používat normální uživatelský účet.

Smazání demoverze
V případě, že jste měli nainstalován program smartSMĚNÁRNA jako demoverzi, je nutné před instalací plné verze
demoverzi smazat.
1. Smažeme ikonu smartSMĚNÁRNA na ploše.
2. Vybereme „Tento počítač“ / „Místní disk C:“ (nebo disk kde je demoverze nainstalována)
3. Najdeme složku smartSMĚNÁRNA a pomocí tlačítka DELETE ji vymažeme. (nebo přesuneme do koše)

Instalace programu na PC
Instalaci programu smartSMĚNÁRNA zahájíme tím, že si z webové stránky www.smartsmenarna.cz/download
stáhnete instalační program, nebo spustíme instalační soubor přímo z pevného disku PC, pokud již instalaci staženou
máte.

V případě, že nemáte zkušenost s instalací „EXE“ aplikací z webu ve Windows 10, doporučujeme
postupovat podle sekce v této příručce „Windows 10 – krok za krokem“

Instalační program Vás uvítá první informací o instalaci programu.

V instalaci pokračujte stisknutím klávesy DALŠÍ nebo pro ukončení instalace použijte STORNO.

Další dvě obrazovky Vás informují o licenčních podmínkách, které je nutné přijmout a dodržovat při používání
našeho produktu.

Tato obrazovka je asi nejdůležitější. Vyberte zde složku do které se má celý program nainstalovat.
Pokud hodláte provozovat více verzí ať už pro tréninkové účely nebo pro prezentaci systému díky demoverzi
doporučujeme použít jako název hlavního adresáře např. RECEPCE.

Následně instalační program zahájí instalaci podle vybraných parametrů.

Pokud se během instalace nevyskytnou žádné potíže bude instalace bez problému dokončena.
Instalační program Vám na následně založí na Vaší "Ploše" ikonu pro spuštění programu smartSMĚNÁRNA

V případě, že jsme během instalace programu narazili na technické problémy, kontaktujte naší Technickou podporu

První spuštění programu
Tato kapitola je věnována prvnímu spuštění programu smartSMĚNÁRNA.
Instalační program vytvořil na ploše vašeho počítače ikonku pro spuštění programu smartSMĚNÁRNA.
Spuštění provedete dvojklikem na tuto ikonu nebo použitím klávesy ENTER.
Prvním krokem, který program smartSMĚNÁRNA proveden je kontrola licenčních údajů. Po jejich ověření následuje
první okno pro přihlášení do programu.

První přihlášení

Standardní instalace programu obsahuje dva uživatelské účty.
uživatelské ID : OBSLUHA heslo : 1
tento uživatel má pouze oprávnění pro běžnou denní práci v rozsahu běžné obsluhy
uživatelské ID : MANAGER heslo : 1
tento uživatel má plná práva do všech funkcí programu. Slouží pro konfiguraci programu atd.
uživatelské ID : ADMIN heslo : ADMIN
tento uživatel má plná práva do všech funkcí programu. Slouží pro konfiguraci programu atd.
Pro přihlášení stiskněte ENTER v poli Heslo nebo tlačítko Přihlásit.

Mohou být použita i malá písmena

Pokud jsou údaje špatné program se automaticky ukončí.
Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí hlavní obrazovka programu smartSMĚNÁRNA.

Registrace programu
V případě, že máte program zakoupený můžete nyní v následujícím okně provést jeho registraci.
Registrační údaje získáte spolu s fakturou o zakoupení programu. V případě úspěšné registrace se Vám odemknou
všechny funkce programu.

V případě, že chcete program používat pouze jako DEMOVERZI klikněte na tlačítko KONEC.
Nyní postupujeme podle uživatelské příručky v menu

Nápověda / Příručka uživatele

Windows 10 – krok za krokem
Operační systém Windows 10 se v základním nastavení poměrně vydatně brání stažení a instalaci jakýchkoliv
aplikací z internetu. V případě, že tento systém používáte a nelze Vám program smartSMĚNÁRNA nainstalovat
běžnou cestou jak je popsáno výše doporučujeme následující kroky:
1) Stáhneme do počítače instalační program.

2) Nyní musíme povolit uložení staženého souboru na náš disk

3) Nyní spustíme instalační program

4) Potvrdíme, že opravdu chceme pokračovat v instalaci programu

5) Nyní potvrdíme, že opravdu chceme spustit instalaci programu

6) Nyní začne instalace programu. Dále, postupujeme, jak je popsáno v kapitole „Instalace programu na
PC“

