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Automatické zálohovanie údajov v systéme URBIS 
 
 
Vytvorenie používateľa pre zálohovanie údajov 
  
Spustite URBIS, prihláste sa ako používateľ sa, spustite modul Správa systému. 
Cez ponuku Evidencie – Zabezpečenie – Úlohy vytvorte kliknutím na ikonu Vložiť nový 
(klávesová skratka F3) novú úlohu s názvom napr. ZAL. Uložte stlačením klávesu F12. 
 

 
 
 
Potom cez tlačidlo Prístupy zadajte prístup na čítanie k modulom Menu – štart, Menu, 
Správa systému. 
 

 
 
 

 
 
  



Automatické zálohovanie údajov v systéme URBIS 2  posledná úprava 13.08.2021 

V ponuke Evidencie – Používatelia – Zoznam vytvorte používateľa, ktorý sa bude používať 
len na zálohovanie údajov, s menom napr. zaloha. Cez tlačidlo Úlohy mu pridajte vytvorenú 
úlohu pre zálohovanie s názvom ZAL. 
 

 
 
 
Z ponuky vyberte Evidencie - Používatelia – Generovať používateľa. Na otázku 
Generovať používateľa „zaloha“? odpovedzte kliknutím na tlačidlo Áno. Program vytvorí 
používateľa a nastaví prístupové práva.  
 
Vráťte sa naspäť do ponuky Evidencie – Používatelia – Zoznam, označte používateľa 
zaloha a cez dolné tlačidlo Funkcie vyberte Zmeň heslo. Heslo treba pre kontrolu zadať 
dvakrát a potvrdiť tlačidlom Použitie. POZOR! - v hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená, 
preto si dobre zapamätajte, aké heslo ste zadali. 
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Nastavenie úlohy automatického zálohovania údajov 
  
Na počítači, na ktorom chcete spúšťať pravidelné zálohovanie (napr. na serveri), vyberte 
v MS Windows službu Naplánované úlohy (Task Scheduler).  
 
Pridajte novú úlohu, kde ako program pre spustenie vyberte MwSpr.exe z adresára 
c:\madesoft\exe a naplánujte dátum a čas spúšťania zálohy (napr. každý deň o 02:00 hod. 
v noci). V poslednom okne sprievodcu zaškrtnite pole Zobraziť rozšírené vlastnosti 
úlohy... a kliknite na tlačidlo Dokončiť. V okne úlohy potom upravte pole Spustiť program 
takto: 

 
C:\madesoft\Exe\MwSpr.exe R:Z A:dddd U:mmmm P:hhhh 
kde: 
dddd – názov DB prípojky, pre ktorú sa má vykonať záloha, 
mmmm – meno užívateľa pre zálohovanie (napr. zaloha), 
hhhh – heslo používateľa pre zálohovanie. 
 
Okrem toho skontrolujte, či v poli Spúšťacia zložka je zadaná hodnota C:\madesoft\Exe. 
 
Podmienkou pre úspešné fungovanie naplánovaného zálohovania je to, aby bol počítač vždy 
(resp. v naplánovanom čase) zapnutý. 
 
V novších verziách OS Windows, napr. Windows 8.1, sa k nastaveniu plánovaných úloh 
dostanete cez Ovládací panel - Systém a zabezpečenie – Nástroje na správu – Plánovať 
úlohy. Presný postup je uvedený na webových stránkach Microsoftu.  
 
Okno nastavenia spúšťania úlohy môže vyzerať takto: 
   


