1. Spôsoby používania informačného systému URBIS
URBIS je možné používať samostatne na jedinom počítači alebo v rámci počítačovej siete,
kde je jeden z počítačov určený ako hlavné PC pre URBIS, teda URBIS server a ďalšie
počítače (v požadovanom počte) sú pre URBIS pracovné stanice (pri práci s údajmi
komunikujú s URBIS serverom).
Pri inštalácii URBIS je dôležité vedieť už pred inštaláciou, akým spôsobom je potrebné
inštalovať URBIS na jednotlivé počítače.
V prípade, že budete používať URBIS iba na jedinom počítači, počas inštalácie vyberte
ako druh inštalácie URBIS samostatné PC.
V opačnom prípade pri inštalácii URBIS na hlavný počítač zvoľte druh inštalácie
server v sieti a na ostatných počítačoch zvoľte druh inštalácie pracovná stanica v sieti.

Upozornenie: Iné spôsoby používania URBIS a jeho inštalácie sú v rozpore
s licenčnými podmienkami používania informačného systému URBIS!
Nesprávny spôsob používania URBIS a inštalácie môže viesť k poškodeniu údajov, prípadne
až k strate údajov. Záchrana údajov URBIS nie je zahrnutá v službe Systémová podpora
URBIS, ani v službe Technická podpora URBIS a je spoplatnená.
V prípade, že si netrúfate inštalovať URBIS, ponúkame možnosť objednania prác súvisiacich
s inštaláciou a konfiguráciou URBIS.

URBIS – Inštalácia URBIS

1

posledná úprava 20.11.2018

2. Postup pri inštalácii systému URBIS
1. Vložte inštalačné CD do mechaniky počítača. Automaticky sa spustí MADEsoft
inštalátor. Ak sa nespustí, cez ikonu Tento počítač vyberte CD disk a dvojitým kliknutím
spustite súbor Setup.exe.
2. Po spustení MADEsoft inštalátora zadajte do poľa Aktivačný kľúč svoj aktivačný kľúč,
ktorý nájdete v obale s inštalačným CD URBIS.
V odôvodnených prípadoch (strate, zničení) je možné aktivačný kľúč získať telefonicky
na linke URBIS Hotline 048/2861353.
Po zadaní aktivačného kľúča sa v poli Licenčný súbor zobrazí názov licenčného súboru.
Kliknutím na tlačidlo Licencia sa zobrazí obsah licenčného súboru. Skontrolujte všetky
údaje, najmä verziu (napr. 18.01), názov obce (zákazníka) a moduly v licencii.
V hornej časti okna sú uvedené pokyny k príslušnému kroku inštalácie.
Kliknutím na tlačidlo Ďalej prejdite na ďalší krok.
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3. Skontrolujte nastavenie Parametrov :

Vyberte požadovaný druh inštalácie: samostatné PC, alebo server v sieti,
alebo pracovná stanica v sieti.

URBIS využíva na svoje fungovanie DB server SQL. Vyberte požadovaný DB server.
Vo väčšine prípadov ponechajte odporučené (predvolené) nastavenie:
Pre 32-bitové operačné systémy (Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003)
odporúčame MS SQL 2005, v ostatných prípadoch (64-bitové operačné systémy)
odporúčame MS SQL 2012.
V prípade, že máte na počítači, kde bude URBIS nainštalovaný ako samostatné PC,
alebo URBIS server, už predtým nainštalovaný iný program, využívajúci pre svoju
funkčnosť SQL servera, musíte pri inštalácii URBIS zadať do poľa Inštancia názov
inštancie, napr. URBIS.
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Pri zvolení inštalácie pracovná stanica v sieti sa zobrazí pole IP adresa servera.
Vyplňte správnu IP adresu URBIS servera (URBIS server musí mať nastavenú statickú
IP adresu).

Ostatné parametre (Zdrojový a Cieľový adresár, Voľné miesto) sú len pre informáciu
a obvykle nie je potrebné ich meniť.
Kliknutím na tlačidlo Ďalej prejdite na ďalší krok.

4. Skontrolujte nastavenie DB prípojky a zadajte heslo správcu (sa):

Heslo správcu - používateľa „sa“- je povinné (musíte ho zadať), inak inštalačný program
nebude pokračovať. Heslo musí obsahovať minimálne 8 znakov (z toho: jedno veľké
písmeno, jedna číslica). Kliknutím na tlačidlo Ďalej prejdite na ďalší krok.
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5. Vykonajte inštaláciu URBIS:
Kliknutím na tlačidlo Vykonaj sa spustí inštalácia jednotlivých častí URBIS v niekoľkých
krokoch, ktorých zoznam sa zobrazí v ľavej časti obrazovky.
Kroky, ktoré sa majú vykonať, majú pred názvom tri bodky. Kroky, ktoré sa správne
vykonali, sú označené zelenou „fajkou“. Krok, ktorý sa práve vykonáva, je označený
červenou šípkou. V pravej časti okna sa zobrazuje priebeh inštalácie.

Niektoré kroky inštalácie (ADO klient, SQL server, 2. fáza) majú svoj vlastný čiastkový
inštalátor, ktorý sa automaticky spustí podľa potreby. Niektoré z týchto čiastkových
inštalátorov sa ukončia automaticky, niektorými treba prejsť pomocou tlačidiel Next, resp.
Install a na záverečnej obrazovke ich ukončiť tlačidlami Finish resp. Koniec.
Posledným krokom inštalácie je Doplnenie tlačových zostáv. O priebehu dopĺňania
tlačových zostáv informuje okno s protokolom.

6. Inštalácia je kompletná - MADEsoft inštalátor ukončite kliknutím na tlačidlo Dokončiť.
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Poznámky:
•

Ak je v MADEsoft inštalátore potrebné sa vrátiť k predchádzajúcemu kroku (napr. z kroku
DB prípojka do kroku URBIS parametre), kliknite na tlačidlo Späť.

•

Ak je MADEsoft inštalátor potrebné zatvoriť bez dokončenia, kliknite na tlačidlo Zatvoriť.

•

Po ukončení inštalácie spustite aktualizáciu URBIS. Kliknite na novú ikonu
URBIS update z webu, ktorá sa vytvorila na pracovnej ploche počítača.

•

Ďalším dôležitým krokom je nastavenia hesla pre zálohovanie v module
Správa systému – Číselníky – Základné nastavenie.

•

Pri problémoch s inštaláciou URBIS na pracovné stanice v sieti, vypnite na URBIS
serveri dočasne antivírusový program, resp. bezpečnostný balík (napr. Eset), prípadne
Firewall operačného systému Windows (v tomto prípade je pre správne fungovanie
URBIS potrebné na URBIS serveri nastaviť vo Firewalle výnimku pre SQL, štandardne
na porte TCP 1433).
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