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1 IFTER EQU Instalace softwaru
Pro spuštění instalace IFTER EQU spusťte soubor Autorun.exe.

Na úvodní obrazovce se zobrazují doporučení, která je vhodné při instalaci dodržet.
V dolní části obrazovky naleznete tlačítka Rychlá instalace, Pokročilá instalace a
Nástroje.

Rychlá instalace – doporučená volba pro nové uživatele. Program bude automaticky
nainstalován po zadání počtu počítačů a zadání základních informací o pracovní
stanici.
Pokročilá instalace – používá se pro instalaci / odinstalaci databáze, přidání /
odstranění schémat v databázi, přidání pracovních stanic a další změny nastavení
IFTER EQU.
Nástroje – umožňuje spravovat a konfigurovat databázi a nastavení pracovní stanice.
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1.1. Rychlá instalace
Po vybrání volby Rychlá instalace budete požádání o zadání počtu počítačů, na
kterých bude nainstalován IFTER EQU.

Vyberte jednu ze dvou možností: Jeden počítač nebo Více počítačů. Potom
pokračujte tlačítkem Další.

1.1.1 Instalace na jeden počítač
Po výběru možnosti instalace na jeden počítač budete vyzvání k zadání základních
údajů o pracovní stanici. Po vyplnění všech nezbytných informací se zobrazí tlačítko
Další. Kliknutím na toto tlačítko budete pokračovat v instalaci. Po kliknutí na tlačítko
Spustit instalaci začne instalace SQL databáze Oracle.
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Pokud použijete volbu Rychlá instalace, software automaticky nainstaluje vše
potřebné. Během instalace nevypínejte ani neuzavírejte instalační okno.Jakmile bude
ukazatel průběhu instalace databáze u konce, instalační průvodce zobrazí okno pro
instalaci IFTER EQU. Pro pokračování klikněte na tlačítko Next.

Po dokončení instalace se zobrazí okno s licenční smlouvou. Seznamte se s jejím
obsahem a v případě souhlasu klikněte na tlačítko I accept... a potom na tlačítko
Next.
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Po přijetí licence můžete přejít k dalšímu kroku. V novém okně je třeba vyplnit údaje
uživatele (kupujícího): Zde zadejte uživatelské jméno a název organizace (název
společnosti).

Na výběr máte:
Instalovat tuto aplikaci pro – zde definujete, pro které uživatele bude viditelný IFTER
EQU po nainstalování,
Only for me (crl) – pouze pro Váš Windows účet,
Anyone who uses this computer (all users) – pro všechny uživatelské účty Windows.
Pokračujte tlačítkem Next, vyberte cílovou složku, kde bude nainstalován IFTER EQU
software.

Pokud chcete změnit umístění, klikněte na tlačítko Change. Doporučujeme instalovat
do složky, která je umístěná na disku (C:). Pro pokračování instalace klikněte na
tlačítko Next.
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Následující okno obsahuje souhrn informací, týkajících se všech nastavení během
instalace. Tlačítkem Back můžete změnit předchozí nastavení. Můžete také ukončit
instalaci tlačítkem Cancel. Tím se ukončí instalátor IFTER EQU.

Pro zahájení instalace klikněte na tlačítko Install, které spustí instalační proces a
zobrazí ukazatel instalace. Instalace může trvat až několik minut.
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Po dokončení instalace se zobrazí okno informující o úspěšném dokončení této
operace.

Pro dokončení instalace klikněte na tlačítko Finish. Tím se vrátíte zpět do úvodního
okna instalace.
V dalším okně klikněte na tlačítko Close, čímž se okno uzavře.

www.metel.eu

8 / 30

REV:201602

1.1.2 Instalace na více počítačů
Pokud instalujete software na více počítačů, budete požádání o vyplnění základních
údajů o pracovní stanici. Můžete také přidat popisek pro pracovní stanici.

Po vyplnění údajů pokračujte stisknutím tlačítka Další. V následujícím okně vyberte,
zda je počítač Server nebo Stanice.
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Poté je zobrazeno okno, které vás informuje, že instalace je připraven ke spuštění.

Pokud je počítač stanice, klikněte na tlačítko Stanice.

www.metel.eu

10 / 30

REV:201602

V dalším kroku je nutné zadat informace o serveru (IP adresa)

Po kliknutí na tlačítko Next uvidíte okno, které Vás informuje, že je instalace
připravena ke spuštění.

Proces instalace je shodný s instalaci na jeden počítač.
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1.2. Pokročilá instalace
Pokud chcete zvolit Pokročilou Instalaci, musíte kliknout na tlačítko Pokročilá
instalace, které je umístěné v úvodní obrazovce. Po kliknutí na Pokročilou Instalaci se
zobrazí nejprve následující okno.

1.2.1 Instalace databáze
Expertní instalace začíná instalací databáze. Nejprve se zobrazí průvodce instalací
databáze, který Vás instalací provede.
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Následně se zobrazí okno s licenční smlouvou. Obeznamte se s jejím obsahem a
v případě souhlasu vyberte radio button I accept…... a potom na tlačítko Next.

V následujícím okně budete vyzváni k zadání hesla pro uživatele 'system'. Doporučené
heslo je 'ifter'. Pokud zadáte jiné heslo, budete jej muset změnit v možnostech
Autorun.
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Další okna zobrazovaná během instalace databáze.
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Další okna zobrazovaná během instalace databáze (pokračování).
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Následující okno vás informuje o úspěšném dokončení instalace databáze. Můžete si
vybrat Spustit domovskou stránku databáze, která automaticky přejde na stránku
protokolování databáze.

Kliknutím na instalátor IFTER EQU, který je umístěn v toolbaru se, vrátíte zpět
do pokročilé instalace.
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1.2.2 Přidat databázi schéma
Následujícím krokem pokročilé instalace je přidání schématu databáze. Po kliknutí
na Pokročilá instalace / Přidat databázi schéma se v následujícím okně zobrazí
možnost přidat do databáze schéma, uživatele a heslo pro uživatele. Defaultní uživatel
je 'sysora' a defaultní heslo je 'masterkey'. Pro přidání klikněte na tlačítko Přidat
schéma.

Během několika sekund bude schéma přidáno. O přidání budete informováni v dolní
části okna.

Po přidání schématu klikněte na tlačítko Zpět, tím se vrátíte do hlavního okna
Pokročilé instalace.
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1.2.3 Přidat tabulky do databáze
Následující krok je Přidat tabulky do databáze. Klikněte na ikonu s tímto názvem.
Budete vyzváni k výběru souboru. Vyberte kod_oracle.sql.

O ukončení procesu přidávání tabulek budete informováni ve spodní části okna.
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1.2.4 Přidat první pracovní stanici
Chcete-li přidat první pracovní stanici, musíte kliknout na tlačítko Pokročilá instalace /
Přidat první pracovní stanici. Zadejte název pracovní stanice a volitelný popisek. Je
nutné zadat IP adresu databázového serveru a IP adresu počítače, na kterém je IFTER
EQU instalován. Po zadání všech informací klikněte na tlačítko Uložit

Poté se zobrazí informační okno s oznámením: Pracovní stanice byla přidána.
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1.2.5 Instalovat pracovní stanici
Stisknutím tlačítka Instalovat pracovní stanici spustíte instalaci IFTER EQU softwaru
na pracovní stanici. Instalace pracovní stanice je shodná s volbou Rychlá instalace.
Po spuštění se zobrazí doporučení pro instalaci. Po jejím dokončení stiskněte tlačítko Finish.
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1.2.6 Odinstalovat databázi
Tlačítko Odinstalovat databázi spouští odinstalování databázového serveru. Pro
zazálohování dat doporučujeme vyexportovat databázi a zkopírovat všechny
vytvořené zálohy ze složky C:\oraclexe\app\oracle\admin\XE.\dpdump do jiného
adresáře. Po odinstalování databáze se tato složka vymaže.

Odinstalace se provádí v případě, když došlo k chybě během instalace databázového
serveru nebo v případě, že proces instalace byl zrušen před dokončením. Někdy je
nutné odinstalovat databázi, když byl server poškozen při provozu a všechny ostatní
způsoby, jak databázi restartovat, selhaly. V takové situaci použijte níže uvedenou
volbu Repair. Pokud i tato operace selže, musíte provést kompletní odinstalaci.
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1.2.7 Odstranit databázi schéma
Po výběru této volby se zobrazí následující okno, kde klikněte na tlačítko Odstranit
databázi schéma a počkejte, dokud nebude operace dokončena. Před odstraněním je
doporučeno exportovat databázi a vytvořit si zálohu.

Po dokončení budete informování v dolní části okna Operace proběhla úspěšně.
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2. Nástroje
Menu Nástroje umožňuje spravovat databázi a konfigurovat pracovní stanice.
Po kliknutí na tlačítko Nástroje se zobrazí následující okno.
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2.1 Export/import databáze
2.1.1 Export databáze
Aby bylo možné exportovat databázi, musíte zvolit záložku Export, klikněte na tlačítko
Export a počkejte, dokud nebude operace dokončena. Pokud chcete zálohovat
veškerá data, je nutné exportovat databázi událostí i databázi konfigurace.

Příklad okna zobrazovaného během exportu
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Po dokončení exportu se zobrazí Poznámkový blok s informacemi o dokončení
operace. Toto okno obsahuje název složky, ve které můžete najít vyexportovanou
databázi.

V dolní části hlavního okna se zobrazí nápis: Operace byla úspěšně dokončena.
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2.1.2 Import databáze
Záložka Import umožňuje importovat databázi (soubory, které jsou umístěny:
C:\oraclexe\app\oracle\admin\XE\dpdump). Aby bylo možné importovat databázi,
budete muset vybrat soubor s příponou .dmp, a pak je třeba kliknout na tlačítko
Import.
Upozornění: Pokud importujete schéma, dojde k přemazání všech dat, které byly v
předchozím schematu se stejným názvem vytvořeny.
Zadejte název schématu, který chcete importovat. Výchozí název je SYSORA

Ukázka průběhu importování:
Poté, co tato operace bude dokončena, se zobrazí Poznámkový blok. Toto okno
obsahuje informace o provedených procesech, popřípadě o chybách, které nastaly
během importování.
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2.1.3 Nastavení

Přes kartu nastavení můžete vybrat cestu k dump souborům. Můžete také změnit
systémové heslo databáze, které bylo nastaveno v instalátoru.
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2.2 Test spojení s databází
Zobrazí se okno, které informuje, zda je či není připojení k databází úspěšné .
Barvy teček informují o stavu připojení:
orange - připojování...
green úspěšné připojení
red neúspěšné připojení

2.3 Nastavení pracovní stanice
V následujícím okně můžete konfigurovat IP adresy: IP adresa serveru, na kterém je
nainstalován databázový server, IP adresa počítače, na který je nainstalován software
IFTER EQU.
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2.4 Konfigurační test
Poté, co se zobrazí okno, musíte kliknout na tlačítko Začít test.

Spustí se konfigurační test. Po skončení uvidíte informace o průběhu testu.
Výsledek testu - OK. Pokud jsou během testu zjištěny chyby, na levé straně se zobrazí
okno, které vám umožní chyby opravit.
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2.5 Konfigurace IFTER-EQU do režimu ''služba běžící na pozadí''
Tato volba umožňuje nastavit IFTER EQU jako službu běžící na pozadí.
Režim ''služba běžící na pozadí' není v současné verzi (Leden 2016) podporován.
Jeho podpora se připravuje.
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