Stručné pokyny k instalaci aplikace Revizní ceník 2016
Aplikace je distribuována ve formě samorozbalovacího archívu volně dostupného ke stažení z oficiálních stránek
jejího vlastníka, distributora a poskytovatele podpory www.ielektro.com.
K dispozici jsou celkem tři různé verze:
•

•

•

„Any CPU“ – tato verze je primárně určena pro nasazení pod starším, ale stále oblíbeným a používaným
(proto jsme se jej taky z nostalgie a úcty rozhodli stále podporovat) operačním systémem Microsoft©
Windows© XP v konfiguraci „Service pack 3“, s nainstalovaným běhovým prostředím „Framework NET“
minimální verze 4.0. Případné stažení požadovavého doplňku je možné ze služby stažení společnosti
Microsoft©. Odkaz na umístění je k dispozici i na webových stránkách naší podpory (viz výše). Operační
systém Microsoft© Windows© XP v konfiguraci „Service pack 2“ není podporován. Obdobně jako operační
systémy Microsoft© Windows© 2000, Me a starší. O nasazení programu na těchto systémech nebylo vůbec
uvažováno, proto výsledky nejsou zaručeny! Výslovně jej nedoporučujeme!
„x86“ – tato verze je primárně určena pro nasazení pod operačními systémy Microsoft© Windows© 7 a
vyššími, v jejich 32-bitových variantách. Lze ji bezproblémově používat i na jejich 64-bitových verzích, není
ovšem pro ně přímo navržena a optimalizována. Pro tato nasazení je navržena a určena níže uvedená verze
„x64“, která optimálně využívá možnosti těchto systémů. Verze „x86“ může být nasazena i pod operačním
systémem Microsoft© Windows© XP v konfiguraci „Service pack 3“. Nebyla ovšem v tomto prostředí
testována a není tedy zaručena její korektní stabilita a bezchybnost! Proto jej nedoporučujeme!
„x64“ – tato verze je výhradně určena pro nasazení pod operačními systémy Microsoft© Windows© 7 a
vyššími, v jejich 64-bitových variantách. Případné použití této verze na 32-bitových systémech způsobí pád
a nefunkčnost aplikace!

Verzi svého operačního systému, pro určení správné volby verze aplikace, zjistíte tak, že pravým tlačítkem myši
kliknete na ikonu „Počítač“ a z kontextové nabídky vyberete položku „Vlastnosti“.V následném okně neleznete
potřebný údaj v položce „Typ systému“.
Program je v tzv. verzi „portable“. Odpadá tedy nutnost její instalace a registrace v systému. Při dotazu na rozbalení
archivu stačí vybrat umístění pracovního adresáře programu. Doporučujeme vybrat výchozí složku pro umístění
programů v systému (obvykle to je „C:\Program Files“, při použití verze „x86“ na 64-bitovém variantě je výchozí
složkou obvykle „C:\Program Files (x86)“ ). Po ukončení dekomprese stačí otevřít zmíněnou pracovní složku, kde
naleznete spouštěcí soubor aplikace „CenikRevizi.exe“, a je hotovo. Záleží pak už jen na vás a vašem rozhodnutí,
kam a zda vůbec, si vytvoříte zástupce tohoto souboru.
Důrazně varujeme před přemísťováním kteréhokoli souboru mimo vytvořený pracovní adresář! Následkem je
zapříčinění nefunkčnosti aplikace! Viz také dokument „Problémy se spouštěním aplikace“.
K odstranění aplikace z počítače stačí pouze smazat pracovní adresář programu. Žádné další úkony nejsou nutné.
Další případné dotazy a připomínky adresujte prosím na kontakty naší podpory e-mailem na ielektro@ielektro.com
nebo na telefonních číslech +420 777 883 966, +420 596 882 388 vždy v pracovních dnech Pondělí – Pátek v době
od 08:00 do 16:00. Rádi Vám pomůžeme a poradíme.
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