Popis instalace programu OCEP
Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny potřebné programy. To
se liší podle operačního systému a aktuálně instalovaných programů na daném počítači. Při vlastní
instalaci se pouze potvrzují zobrazená okna podle níže uvedeného postupu.
Program OCEP pracuje s MS SQL databází. Při instalaci zjišťuje, jestli je na počítači již instalovaná (SQL
Server 2014 SP2). Pokud ne, provede její instalaci, pokud ano, rozšíří databázi o potřebné tabulky. Jako
prostředí pro práci vyžaduje Microsoft .NET Framework 4.6.2, jehož přítomnost je také testována.
Instalační proces trvá deset a více minut… Závisí to na rychlosti počítače a na tom, co všechno
z programů, které jsou zapotřebí, se bude instalovat. Delší dobu bez odezvy (pracuje na pozadí) je
instalace a konfigurace SQL databáze. Mějte prosím při instalaci trpělivost…
Pro práci na síti se instaluje na server program včetně dat. Na jednotlivé stanice, ze kterých bude program
spouštěn, se instaluje pouze program (bez dat).
Pro instalaci programu a jeho práci je zapotřebí spojení programu s databází. Ve většině případů dojde
k otevření přístupových portů při instalaci. Některé doinstalované firewally nemusí toto otevření
akceptovat a je nutné u nich port otevřít „ručně“. V takovém případě můžeme asistovat telefonicky, nebo
se s vámi spojit pomocí sw vzdálené podpory TeamViewer a vyřešit problém přes internet.
Instalaci spustíme dvojím ťuknutím levého tlačítka myši na souboru SETUP.EXE (typ souboru = Aplikace
s ikonou žárovky).
Podle nastavení řízení uživatelských účtů ve Windows se může po spuštění instalace nebo programu
systém zeptat zda „programu OCEP.EXE povolit provedení změn…“. Stiskem tlačítka „Ano“ dovolíte
programu, aby pracoval a nebyl systémem nijak omezován.
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Vlastní instalace programu OCEP včetně SQL databáze:

-

zmáčkneme tlačítko „Další“

Pro práci na síti se instaluje na server program včetně dat. Na jednotlivé stanice, ze kterých bude program
spouštěn, se instaluje pouze program (bez dat).
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Doporučené nastavení lokální instalace a síťové instalace na server:

Doporučené nastavení síťové instalace na stanici:

-

vybereme vhodnou variantu a zmáčkneme tlačítko „Další“
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-

přepneme na „Souhlasím s licenčním ujednáním“ a zmáčkneme tlačítko „Další“

-

tlačítkem „Instalovat“ potvrdíme instalaci programu OCEP
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Instalace SQL databáze (pokud již není na počítači nainstalovaná):

Nejprve dojde k rozbalení instalačního balíčku a následně bude instalována SQL databáze, pokud byla
instalace dat vybrána.
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Pokud není na počítači instalován Microsoft.NET Framework 4.6.2 a vyšší, provede se jeho instalace

-

zaškrtneme souhlas s licenčními podmínkami
tlačítkem „Nainstalovat“ potvrdíme instalaci
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-

tlačítkem „Dokončit“ potvrdíme úspěšné dokončení instalace

Po instalaci Microsoft .NET Frameworku může být vyžadován restart počítače
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Instalace programu OCEP:

-

tlačítkem „Další“ spustíme instalaci programu OCEP

Zadání uživatelských informací při instalaci ostré verze programu:

-

zadáme jméno uživatele, organizaci a sériové číslo instalace z instalačního DVD
zmáčkneme tlačítko „Další“
program provede kontrolu na správnost zadaných údajů a zobrazí další okno instalace
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-

pokud chceme změnit, kam bude program nainstalován, přepíšeme cestu v poli „Složka“, nebo
vybereme umístění instalace po stisku tlačítka „Procházet…“
stiskneme tlačítko „Další“

-

stiskem tlačítka „Instalovat“ se spustí instalace do zvoleného místa

- 10 -

- 11 -

Konfigurace databáze

-

vyčkáme, až se provede konfigurace databáze (pokud byla vybrána instalace dat)

-

konfigurace databáze byla dokončena. Při prvním spuštění programu na síti si program vyžádá
informace o konfiguraci databáze z tohoto okna (Adresa serveru). Tyto údaje si můžeme opsat.
Budou také uloženy v souboru „konfigurace_DB.txt“ na disku „C“ v adresáři
„OCEP_Konfigurace_DB“.
zmáčkneme tlačítko „Dokončit konfiguraci“

-
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-

zmáčkneme tlačítko „Dokončit“ a tím dokončíme instalační proces programu OCEP

Po instalaci programu je na ploše zástupce programu OCEP. Spustíme program poklepáním na zástupci
(ikona žárovky). Zobrazí se vstupní přihlašovací dialog.

Pokud se po spuštění programu OCEP zobrazí okno pro zadání přihlašovacích parametrů
k databázi, znamená to, že nebylo možné se k Microsoft SQL Serveru připojit.

Buď se nepodařilo z nějakých důvodů SQL databázi nainstalovat, nebo je nainstalována a
komunikaci s databází blokuje firewall nainstalovaný ve vašem počítači. Firewall je program
zabezpečující počítač a jeho výchozí činností je blokovat komunikaci. Může se jednat
i o kombinaci antivirového programu s firewallem.

Pokud si na řešení tohoto problému osobně netroufáte, zavolejte nám na číslo +420 603 525 768.
My se pokusíme tento problém vyřešit.
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Přihlášení do programu OCEP:
Pro přístup do programu zadáme osobní číslo „správce“ a zmáčkneme tlačítko „OK“. Důrazně
doporučujeme v číselníku pracovníků hlavního okna založit nový záznam na konkrétní jméno uživatele
programu, protože údaje přihlášené osoby jsou ukládány do jím tvořených dokumentů.
V případě problémů s instalací nebo ovládáním programu nás kontaktujte na telefonu +420 603 525 768.
Můžeme se s vámi spojit po internetu bezpečným připojením pomocí programu Team Viewer a problémy
vyřešit vzdáleně.
K programu OCEP zajišťujeme školení, pro lepší a rychlejší zvládnutí jeho obsluhy. Bližší informace
najdete na našich stránkách www.selpo.cz, kde jsou vypisovány aktuální termíny školení. Za stejným
účelem jsme vytvořili i Multimediální nápovědu, která jako doplněk klasické nápovědy rozšiřuje
jednotlivé kapitoly o názorná videa, popisující dané téma. Multimediální nápověda vyžaduje připojení
k internetu, odkud jsou videa spouštěna. Rozsah Multimediální nápovědy je více než 130 videí celkového
rozsahu téměř 10 hodin.

Příjemnou práci s programem přejí pracovníci firmy SELPO Broumy.
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