Nastavenie automatickej aktualizácie pracovných staníc v počítačovej sieti
pre informačný systém URBIS
Upozornenie: Nastavenie Automatickej aktualizácie pracovných staníc nie je určené
pre bežného pracovníka obecného úradu! Ide o odbornú činnosť, ktorá môže nepriaznivo
ovplyvniť fungovanie vašej počítačovej siete, preto túto záležitosť prenechajte vášmu
administrátorovi (technikovi).
1. Nastavenie statickej IP adresy URBIS servera
Nastavujete: URBIS server
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu podľa obrázka, ďalej na ponuku „Otvoriť Centrum sietí“.

Pokračujte kliknutím na Zmeniť nastavenie adaptéra, zo zoznamu sieťových pripojení vyberte
to sieťové pripojenie, ktorým sa URBIS server pripája do počítačovej siete úradu, kliknite naň
pravým tlačidlom myši, vyberte Vlastnosti, v ďalšom okne vyhľadajte „Internet Protocol
Version 4“, kliknite na vlastnosti a v následnom okne správne vyplňte statickú IP adresu URBIS
servera a ďalšie hodnoty. Nastavenia uložte cez tlačidlo OK.
Pravdepodobne budú potrebné aj ďalšie nastavenia na sieťovom zariadení - router.

2. Nastavenie zdieľania adresára c:\madesoft\exe (iba na čítanie).
Nastavujete: URBIS server
Názov zdieľanej položky sa zadáva na karte Vlastnosti (kliknúť pravým tlačidlom myši na
adresár c:\madesoft\exe), záložka Zdieľanie, druhá časť Rozšírené zdieľanie, zaškrtnúť
v štvorčeku Zdieľať tento priečinok, v Názve zdieľaného priečinku sa predplní „Exe“, môžete ale
zadať ľubovoľný názov (napr. "madeexe" ai.).
Ďalej je potrebné kliknúť na tlačidlo „Povolenia“. Otvorí sa ďalšie okno, kde je potrebné nastaviť
pre Everyone prístup iba na čítanie, podľa obrázka. Nepridávajte ďalšie povolenia (Úplný
prístup, Zmeniť), pretože tým zvyšujete bezpečnostné riziko!
Nastavenia uložte cez tlačidlo OK.
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3. Vypnutie zdieľania chránené heslom
Nastavujete: URBIS server
Kliknite pravým tlačidlom myši na adresár c:\madesoft\exe, vyberte Vlastnosti, záložka
Zdieľanie, tretia časť Centrum sietí. Otvorí sa ďalšie okno (na obrázku), v ktorom vyhľadajte
riadok Všetky siete, rozbaľte ponuku cez šípku na konci riadku, na konci označte Vypnúť
zdieľanie chránené heslom. Nastavenia uložte cez tlačidlo Uložiť zmeny.

4. Nastavenie zabezpečenia zdieľaného adresára c:\madesoft\exe
Nastavujete: URBIS server
Kliknite pravým tlačidlom myši na adresár c:\madesoft\exe, na karte Vlastnosti záložka
Zabezpečenie, kliknite na tlačidlo Upraviť, ďalej Pridať. V ďalšom okne v časti Zadajte názvy
objektov napíšte Everyone, kliknite na tlačidlo Skontrolovať názvy, kliknite na OK.
Týmto spôsobom pridáte skupinu Everyone, ktorá má nastavené práva na čítanie.
Pokiaľ bola táto skupina vytvorená už skôr, prekontrolujte a zmeňte práva iba na čítanie.
Nepridávajte ďalšie povolenia, pretože tým zvyšujete bezpečnostné riziko!
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5. Nastavenie výnimky pre SQL vo firewalle
Nastavujete: URBIS server
Pre fungovanie informačného systému URBIS je potrebné nastaviť výnimku pre SQL
vo firewalle operačného systému Windows alebo v bezpečnostnom balíku od výrobcov
antivírusových programov.
Táto výnimka sa nastavuje pre port, cez ktorý komunikuje SQL, implicitne je to TCP port 1433.
V prípade, že bolo SQL inštalované do inštancie, je potrebné zistiť, cez ktorý port SQL
komunikuje, a nastaviť výnimku pre zistený port. Prípadne je potrebné nastaviť výnimku pre
celú aplikáciu SQL.
Pre nastavenie výnimky pre SQL postupujte podľa informácii uvedených na internetových
stránkach výrobcu operačného systému ale výrobcu bezpečnostného balíka.

6. Nastavenia URBIS
Nastavujete: URBIS server
Prihláste sa do URBIS ako používateľ „sa“, v module Správa systému zvoľte ponuku Evidencie,
Základné nastavenie, časť Aktualizácia pracovných staníc v sieti zadať Spôsob: Z pracovnej
stanice, v riadku Adresár s exe zadať správnu statickú IP adresu URBIS servera (nastavenú
v bode 1.) a názov zdieľaného adresára exe (nastavený v bode 2.), napr.: \\192.168.1.111\Exe
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Do editovacieho režimu sa v URBIS dostanete cez klávesu F2, zápis F12.
Nastavujete: na pracovných staniciach
V adresári c:\madesoft\exe vyhľadajte súbor MwDBprip.exe, spustite ho, v okne Voľba doplnku
označte DB prípojky, kliknite na Ďalej. V nasledujúcom okne skontrolujte a správne nastavte
v riadku Názov servera statickú IP adresu URBIS servera (nastavenú v bode 1.) bez ďalších
znakov (lomka, spätná lomka atď.).
Zmeny zapíšte kliknutím na tlačidlo

.

Záver
Pokiaľ sú nastavené všetky kroky správne, kliknite na pracovnej stanici na ikonu URBIS menu;
program si načíta nastavenia z databázy. Ak sa zobrazí oznam o rozdielnych verziách, kliknite
na tlačidlo OK. Otvorí sa URBIS Menu, následne ukončite URBIS a spustite URBIS znovu cez
URBIS menu. Po druhom spustení sa pracovná stanica zaktualizuje z adresára nastaveného
v predchádzajúcich bodoch.
Upozornenie: pracovné stanice musia mať prístup do zdieľaného adresára na URBIS serveri.
Skontrolujte cez ikonu Tento počítač a do riadku zapíšte \\192.168.1.111\Exe a kliknite na
Enter.
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