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1. Aktualizácia programu (update) 

Aktualizácia programu je funkcia, ktorou sa vykonávajú menšie zmeny programové-
ho vybavenia, či už ide o drobné opravy a úpravy jednotlivých podsystémov, alebo 
úpravy programového vybavenia v súvislosti s niektorými menšími zmenami existujú-
cich zákonov. Takéto aktualizácie sú bezplatné a môžete si ich stiahnuť z webovskej 
stránky firmy IFOsoft. 

Väčšie zmeny, ktoré súvisia so zásadnejšími úpravami programov a zmenami data-
bázových štruktúr, sú riešené takzvaným upgradom programu, čo je vlastne nainšta-
lovanie celkom novej verzie programu, pri ktorom dostanete nové inštalačné CD. 

Pri aktualizácii programu je jedno, či máte nainštalovaný napr. len podsystém Faktú-
ry a objednávky, alebo aj niečo iné. Aktualizácia prebehne pre všetky podsystémy, 
ktoré máte v programe nainštalované. 

Aktualizačné balíčky nie sú kumulatívne, t.j. posledný balíček neobsahuje všetky 
zmeny od začiatku. Pri aktualizácii programu si musíte nainštalovať všetky postupne. 

Aktualizácia programu môžete vykonať dvoma spôsobmi: 

1. Ak je počítač pripojený k internetu, môžete urobiť automatickú aktualizáciu priamo 
z programu IFOsoft. 

2. Ak počítač nie je pripojený k internetu, aktualizáciu vykonáte tak, že na počítači, 
kde je pripojenie, stiahnete zo stránky www.ifosoft.sk aktualizačné balíčky, umies-
tníte ich tak, aby program IFOsoft mal k nim prístup (server, usb kľúč...) a aktuali-
záciu urobíte manuálne. 

1.1. Aktualizácia programu z Internetu (zistenie verzie na web stránke) 

Pri tejto voľbe aktualizácie musí byť počítač pripojený k internetu. 

1. Otvorte v hornom menu podsystém „Konfigurácia a údržba systému“. V ľavom hor-
nom rohu programu v modrom riadku, hneď pod hlavným menu sa ukáže, akú 
verziu programu máte spustenú. Na obrázku je to verzia 15.01 SP01. Skratka 
SP01 (service pack 01) znamená, že už máte nainštalovaný servisný balíček č.1. 

Obr. 1 Verzia programu 

  
2. V menu si nájdite “Aktualizácia programu UPDATE“. Odkliknite voľbu a z menu si zvoľ-

te „Zistenie aktuálnej verzie na web stránke“. 

  
3. Ak je k dispozícii servisný balíček, program to oznámi: 



© IFOsoft 

- 2 - 

  
4. Pokračujte stlačením klávesu [A]. 

5. Na obrazovke máte na výber dve možnosti, aktualizáciu programu s modifikáciou 
údajov, alebo bez. Vždy si vyberte aktualizáciu s modifikáciou . Táto voľba na-
inštaluje aktualizáciu a súčasne prevedie databázy do novej štruktúry, ak je to po-
trebné. Ak sa vám podarí spustiť aktualizáciu bez modifikácie, spustite aktualizá-
ciu ešte raz pomocou funkcie „Inštalácia aktuálneho SP z web stránky“. Aktualizácia 
prebehne ešte raz, tentoraz nezabudnite vybrať „Aktualizácia s modifikáciou údajov“. 

Ak robíte aktualizáciu na viacerých počítačoch, ktoré zdieľajú tie isté údaje na sie-
ti, stačí urobiť aktualizáciu s modifikáciou raz , na ostatných počítačoch stačí ak-
tualizácia bez modifikácie, aktualizácia tak prebehne rýchlejšie. Nestane sa však 
chyba, ak modifikácia prebehne na všetkých počítačoch. 

Obr. 2 Aktualizácia s modifikáciou údajov 

  
6. Po potvrdení voľby sa na obrazovke vypíše zoznam zmien, ktoré aktualizácia pri-

náša. Môžete si ich hneď vytlačiť, alebo tak urobiť neskôr. Zoznam zmien nájdete 
v hlavnom menu v Príručky a dokumentácia  pod názvom napríklad 
EA1501_SP01.pdf. 

7. Po vytlačení textu sa program naposledy opýta: 
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Odpovedzte A alebo N. 

8. Po kladnej odpovedi sa spustí automatické rozbalenie servisného balíčku a jeho 
inštalácia do všetkých podsystémov. Nakoniec inštalačný program zahlási ukon-
čenie inštalácie a vyzve na reštart programu. Tým je inštalácia servisného balíčku 
(aktualizácia) ukončená. 

Obr. 3 Ukončenie aktualizácie 

  
V programe sa zjaví, že máte verziu 15.01 SP01. 

9. Pre kontrolu, či, existuje ďalšia aktualizácia, postupujte znova od bodu 2 zistením, 
či existuje ďalšia aktualizácia. Ak áno, program vypíše názov ďalšieho balíčka 
a aktualizáciu spustíte znova. 

 Ak už máte nainštalované všetky aktualizácie, program zahlási: 
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10. Aktualizáciu spustite vo všetkých počítačoch, kde máte nainštalovaný program! 

1.2. Inštalácia aktuálneho SP z web stránky. 

Táto voľba je určená na preinštalovanie len aktuálnej verzie SP, ak bol na stránke SP 
aktualizovaný (na web stránke je pri danom súbore z aktualizáciou viac ako jeden 
dátum), alebo aktualizácia neprebehla korektne, napríklad ste nepoužili aktualizáciu 
s modifikáciou. 

1.3. Aktualizácia programu - update 

Funkcia slúži na manuálne inštalácie SP, ak napríklad na PC nemáte pripojenie na 
internet, alebo sa chcete vrátiť a spustiť aktualizácie znova od začiatku. 

1. Skontrolujte si číslo verzie vášho nainštalovaného programu, pretože je dôležité, 
aby ste si sťahovali aktualizácie k vašej verzii programu! Ak používate program 
IFOsoft verziu 15.01, nemôžete si do nej nainštalovať aktualizácie pre verziu 
14.01! Číslo verzie vášho programu sa zobrazí pri spustení programu v hornom 
modrom riadku, hneď pod hlavným menu. Na obrázku je nainštalovaný program 
15.01.SP01. Skratka SP01 (service pack 01) znamená, že už máte nainštalovaný 
servisný balíček č.1 a stačí vám stiahnuť SP od čísla 2. SP si môžete inštalovať 
aj viackrát, musíte však vždy dodržať poradie, a nepreskočiť žiadnu aktualizáciu. 

 

 
 

2. Otvorte si stránku www.ifosoft.sk 
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3. Kliknite na záložku Aktualizácie, otvorí sa záložka s aktualizáciami, tu si kliknite 
buď v ľavom stĺpci, alebo v strednom stĺpci na príslušný typ aktualizácie, ktorý po-
trebujete. (Ekonomická agenda, mzdy ...) 

 

 
 
4. Aktualizačné balíčky programu sa označujú skratkou programového vybavenia 

XX, číslom verzie programu YYYY a poradovým číslom aktualizácie ZZ. 
XXYYYZZ.zip 

EA – Ekonomická agenda pre podnikateľov 
OB - Ekonomická agenda pre obce, rozpočtové a príspevkové organizácie 
MZ – Mzdová agenda 
HD – Hlásenie pre daňový úrad 
IZ – Štatistika 
BY – Programové vybavenie pre evidenciu bytov 
ME – Merače 
VY – Vyúčtovanie 
V našom príklade si ukážeme aktualizáciu Podnikateľskej ekonomickej agendy. 
Kliknite na Ekonomická agenda. Otvorí sa stránka s aktualizáciami: 
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Tu môžete vidieť tabuľku s existujúcimi aktualizáciami. Číslo verzie vidíte nad 
každou zobrazenou tabuľkou, v našom príklade to bude verzia V 14.01. Pre náš 
príklad predpokladajme, že máte aktualizáciu pre SP03, stiahnete si aktualizácie 
SP04 až SP08. Názvy súborov sú EA140104.ZIP až EA150108.ZIP. Tieto súbory si 
stiahnite do PC. Kliknite na súbor EA140104.ZIP, otvorí sa potvrdzovacie okno: 

 

  
 
5. Kliknite na Uložiť. Otvorí sa dialóg pre uloženie súboru: 
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6. Súbor si môžete uložiť kdekoľvek (na váš PC, na sieťový server, na USB kľúč...) 

neukladajte ho však do adresára s názvom, ktorý je príliš dlhý a komplikovaný, 
aby ste sa nemuseli doňho prácne preklikávať. Najlepšie si je vytvoriť jednoduchý 
adresár, kde si budete odkladať všetky aktualizácie IFOsoftu. V našom prípade je 
to adresár na disku C:\ IFOaktual. Kliknutím otvorte adresár a kliknite na tlačidlo 
Uložiť. Súbor sa stiahne a uloží. 

7. Tento istý postup aplikujte aj na ďalší súbor EA140105.ZIP. Uvedený postup sťaho-
vania platí pre Internet Explorer. Pre iné webové prehliadače (Firefox, Opera ...) 
môže byť postup ukladania vizuálne iný. 

8. Spustite IFOsoft, v hlavnom hornom menu spustite Konfigurácia a údržba systému. 
Otvorí sa menu pre nastavenie konfigurácie: 

 

  
 
9. Kliknite na posledný riadok aktualizácia programu UPDATE. Spustí sa program ak-



© IFOsoft 

- 8 - 

tualizácie, potvrďte klávesom „A“. 
 

 
 
10. Do riadka zadajte adresár, kam ste uložili súbory EA140104.ZIP až EA140108.ZIP.  
 

 
 
11. Adresár môžete zadať priamo cez klávesnicu (tak ako je na obrázku), alebo po 

stlačení klávesu [F10] sa môžete preklikať do adresára myšou. Výsledok bude 
rovnaký. Ak si budete ukladať aktualizácie do stále rovnakého adresára, túto ces-
tu už nebudete musieť meniť, pretože zostane zapamätaná. 

12. Zobrazí sa zoznam všetkých vami uložených aktualizácií: 

  
 
11. Potvrďte súbor, ktorý chcete nainštalovať, v našom príklade najprv EA140104.ZIP, 

tým spustíte aktualizačný program. 

12. Na obrazovke sa objavia dve možnosti, aktualizáciu programu s modifikáciou 
údajov, alebo bez. Spravidla si vždy vyberte aktualizáciu s modifikáciou . Táto 
voľba nainštaluje aktualizáciu a súčasne prevedie databázy do novej štruktúry, ak 
je to potrebné. 

Ak však robíte aktualizáciu na viacerých počítačoch, ktoré zdieľajú tie isté údaje 
na sieti, stačí urobiť aktualizáciu s modifikáciou raz, na ostatných počítačoch už 
bez modifikácie, aktualizácia tak prebehne rýchlejšie. 
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Modifikáciu údajov môžete urobiť aj neskôr, priamo v jednotlivých podsystémoch 
programu funkciou „Modifikácia údajov “. 

Obr. 4 Aktualizácia s modifikáciou údajov 

  
13. Po potvrdení voľby sa na obrazovke vypíše zoznam zmien, ktoré aktualizácia pri-

náša. Môžete si ich hneď vytlačiť, alebo tak urobiť neskôr. Zoznam zmien nájdete 
v hlavnom menu v Príručky a dokumentácia  pod názvom napríklad 
EA1401_SP04.pdf. 

14. Po vytlačení textu sa program naposledy opýta: 

  
Odpovedzte A alebo N. 

15. Po kladnej odpovedi sa spustí automatické rozbalenie servisného balíčku a jeho 
inštalácia do všetkých podsystémov. Nakoniec inštalačný program zahlási ukon-
čenie inštalácie a vyzve na reštart programu. Tým je inštalácia servisného balíčku 
(aktualizácia) ukončená. 
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Obr. 5 Ukončenie aktualizácie 

  
V programe sa zjaví, že máte verziu 14.01 SP04. 

16. Pre kontrolu, či, existuje ďalšia aktualizácia, postupujte znova od bodu 9, ďalšou 
aktualizáciou. 

17. Aktualizáciu spustite vo všetkých počítačoch, kde máte nainštalovaný program! 

 


