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Vážený uživateli systému Prosper,
děkujeme za Váš zájem o novou verzi ekonomicko obchodního systému Prosper. Přestože
jsme vlastní instalaci upgrade připravili tak, že celý proces stačí pouze „odklikat“, je nutné po dokončení
instalace provést ještě převod dat, který zajistí rozšíření datových struktur do aktuální podoby.

Návod na instalaci upgrade systému Prosper Basic XP Edition

ü
ü

Vložte instalační CD, po chvíli se automaticky spustí instalační program. Pokud se instalační
program nespustí, je nutné s pomocí průzkumníka spustit program upgrade.bat

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Na první uvítací obrazovce klikněte na tlačítko OK
Na druhé obrazovce klikněte na velkou ikonu počítače v levé části okna
Dále se instalační program se zeptá na programovou skupinu, do které bude upgrade
nainstalován – ponechte „Prosper XP Edition“

ü
ü

Po instalaci programu již jen tlačítkem OK potvrďte oznámení o instalaci.

POZOR: V závislosti na tom, které moduly Prosper využíváte je možné, že se v průběhu instalace
zobrazí dotaz:
V takové případe klikněte na „No
to All“ (viz obr.) – tím zajistíte
aktualizaci všech souborů ve
vašem počítači.

Převod Dat
Po nainstalování upgrade je zapotřebí zajistit datovou kompatibilitu vašich stávajících dat
s novou verzí. Toto lze provést pomocí převodu dat. Ikonu pro spuštění převodu dat naleznete v menu
Start / Programy / Prosper XP Edition / Převod dat .
Převod dat jsme pro Vás v nové verzi podstatně zjednodušili a více zabezpečili. Přesto
důrazně doporučujeme provést před převodem zálohu dat.
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Vlastní převod dat provedete tak, že kliknutím na tlačítko
u řádku „Existující“ dohledejte datový
soubor roku. Kliknutím na tlačítko převod dat spustíte samotný převod dat, který může trvat i několik
minut. Po skončení se zobrazí okno, že převod dat by dokončen.

obrázek 1
Převod dat zkopíruje aktuální soubor do souboru s koncovkou „pre7XPa01“ a stávající soubor nahradí
novým. Na Vašem počítači pak zůstanou oba soubory – nový s platným názvem a původní s koncovkou
„pre7XPa01“.
Po znovu spuštění Prosperu je nutné v menu Správce / Připojení dat znovu připojit data.
Stejný postup platí také pro převod dat nového modulu Majetek. Pokud tedy používáte nový Majetek
(má samostatnou ikonu), je nutné převod dat provést pomocí ikony „Převod dat majetku“ v programové
skupině Prosper XP Edition. Pokud používáte ještě starou verzi modulu Majetek a chcete začít používat
novou verzi, spojte se prosím s námi telefonicky nebo emailem, data Vám zdarma převedeme
(vzhledem k zásadně rozdílným datovým strukturám nelze převod dat provést automaticky).
Pro uživatele, kteří mají datové soubory uložené jinde, např. na serveru, apod., doporučujeme Převod
dat provést lokálně, tj. data ze serveru zkopírovat do C:\Program files\Prosper XP Edition\Data a
postupovat dle předešlého návodu. Po skončení převodu dat nové datové soubory přesuňte zpět do
původního adresáře. Tímto způsobem je zajištěno, že žádný uživatel nebude mít možnost přístupu
k datům v době, kdy probíhá převod.

S případnými dotazy se na nás můžete obrátit:
- telefonicky na čísle 731 022 137
- emailem na adrese info@sw4people.cz
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