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1. Inštalácia programu 

Upozorňujeme ešte raz, že pre Windows XP sme ukončili podporu v roku 2014, nové programy 
IFOsoft už nemusia korektne fungovať! 

V januári 2020 Microsoft ukončil oficiálnu podporu aj pre Windows 7. To síce neznamená, že vám 
prestanú fungovať vaše nainštalované programy, no nebude sa vám už aktualizovať 
operačný systém a znižuje sa tým jeho bezpečnosť. Firma IFOsoft podporu pre 
Windows 7 zatiaľ neukončuje, no perspektívne treba rátať so zmenou operačného 
systému na Windows 10. 

Do vašej e-mailovej schránky dostanete správu s odkazom na stiahnutie inštalačného súbo-
ru, v prílohe e-mailu je registračný súbor na zaregistrovanie programu, platný len pre váš 
konkrétny počítač. Ak máte program nainštalovaný a zaregistrovaný na viacerých počíta-
čoch, pre každú jednu inštaláciu dostanete zvlášť e-mail, s odkazom (linkom) na stiahnutie 
inštalačného súboru. 

V e-maili vidíte názov agendy (mzdy, ekonomika, ...) názov vašej firmy, číslo PC a blok kľúča 
pre konkrétnu inštaláciu (v našom prípade je to PC 1 a blok 0). 

Stiahnuté inštalačné súbory sa rozlišujú názvami a číslami, kde VVvv je číslo verzie progra-
mu, xx je číslo PC a yyy číslo bloku inštalácie: 

Ekonomická agenda podvojné účtovníctvo PU_aspVVvv_SNPC_xx_BL_yyy.exe 

Ekonomická agenda jednoduché účtovníctvo JU_aspVVvv_SNPC_xx_BL_yyy.exe 

Pre bytové družstvá, spoločenstvá...  byVVvv_SNPC_xx_BL_yyy.exe 

Mzdová agenda, štatistika, hlásenie...  mwVVvv_SNPC_xx_BL_yyy.exe 

Poznámka: V tomto texte vo všetkých názvoch inštalačných súborov a priložených obrázkoch 
používame označenie verzie „VVvv“ (rok a číslo verzie), namiesto konkrétneho čísla. 
Napríklad názov inštalačného súboru pre jednoduché účtovníctvo z januára 2022 bude 
v skutočnosti vyzerať JU_asp2201_SNPC_01_000.exe. 

V prílohe dostanete súbor REGIST_SNPCxx_BL_yyy.DAT, ktorý slúži na zaregistrovanie prog-
ramu. V názve súboru xx je číslo PC a yyy číslo bloku inštalácie, ku ktorému registračný sú-
bor priradený. Súbor si uložte na disk, najlepšie do vopred vytvorenej zložky (nie na plochu). 

Poznámka: Kópia súboru bude taktiež v zložke, kam si program nainštalujete. Ak teda použijete 
registračný súbor z nainštalovanej zložky, nemusíte si prílohu e-mailu zvlášť ukladať. 

Pozor:  Ku každému stiahnutému inštalačnému súboru patrí práve jeden registračný súbor, priložený 
v zodpovedajúcom e-maili!  
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Kliknutím na odkaz na príručku k inštalácii si zobrazíte túto príručku. 

Po kliknutí na odkaz na program sa začne na pozadí zo servera IFOsoftu sťahovať inštalač-
ný súbor. Ak sa vám zdá, že sa nič nedeje, buďte trpezliví, súbor má podľa konfigurácie veľ-
kosť asi 50MB, takže chvíľu trvá, kým sa stiahne celý súbor. Závisí od vášho webového pre-
hliadača, ako sa bude správať pri sťahovaní súboru. Buď sa po stiahnutí zobrazí hlásenie na 
uloženie súboru (Mozilla Firefox, Opera...) a súbor sa uloží medzi stiahnuté súbory, alebo sa 
súbor stiahne bez otázky medzi stiahnuté súbory a zostane zobrazený medzi stiahnutými 
súbormi na dolnej lište (Chrome...).  

 

Na našom obrázku to je súbor JU_aspVVvv_SNPC_1_BL_000.exe, ktorý nechajte uložiť na 
disk v PC. Závisí od vášho webového prehliadača, kam súbor uloží, štandardne sa súbory 
ukladajú medzi prevzaté, stiahnuté súbory (download). Najlepšie je si inštalačné súbory IFO-
softu ukladať do vopred vytvorenej zvláštnej zložky (v našom príklade je to IFO_Install). 

 

Po stiahnutí súboru vás môže Windows automaticky vyzvať na spustenie súboru (váš ope-
račný systém si môže pýtať povolenie na jeho spustenie,  prípadne antivírus sa môže snažiť 
inštaláciu zastaviť, treba ju povoliť). 

Ak sa inštalácia nespustí sama, súbor si nájdite na mieste, kde ste ho uložili (D:\IFO_Install, 
alebo medzi prevzatými, stiahnutými súbormi (download) vo webovom prehliadači)  a kliknite 
naň, aby ste inštaláciu spustili.  
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Po stiahnutí súboru vás môže Windows automaticky vyzvať na spustenie súboru, no váš 
operačný systém si môže pýtať povolenie na jeho spustenie,  prípadne antivírus sa môže 
snažiť inštaláciu zastaviť, pozri ďalej.. 

Príklad hlásenia antivírusu z windows10 

 

Kliknite na Ďalšie informácie a zobrazí sa ďalšie okno, kde potvrdíte Spustiť aj v tomto prípa-
de. 
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Ďalší príklad varovného hlásenia od Microsoft defendera, potvrďte Ponechať aj tak. 

 

Ďalší príklad varovania od antivírusového programu Symantec - stiahnutý súbor (príklad 
z inštalácie miezd) chce uložiť do karantény. Kliknite na Allow this file (povoľ tento súbor), 
tým antivírus bude považovať súbor za bezpečný a neuloží do karantény. 
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Pokiaľ antivírus už uložil súbor do karantény, spustite antivírus a v záložke View Quarantine 
(Karanténa) uvidíte zoznam všetkých súborov, ktoré antivírus uložil do karantény (na našom 
obrázku už nie sú žiadne). Označte stiahnutý súbor JU_aspVVvv_SNPC_xx_BL_yyy.exe 
a kliknite na Restore. 

 

Takto sa súbor presunie znova medzi stiahnuté súbory a môžete ho znova spustiť. 

Ak je všetko v poriadku, nakoniec sa spustí samotná inštalácia programu. 

 

Pre registráciu programu použite registračný súbor, ktorý je priložený ku každému e-mailu. 

Ak máte viac počítačov s nainštalovaným programom IFOsoft, inštaláciu musíte spustiť na 
každom PC zvlášť a zaregistrovať pomocou registračného súboru z prislúchajúceho e-mailu. 
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Poznámka: Všetky inštalačné súbory pre viacero PC si môžete uložiť napr. na USB kľúč a inštaláciu 

potom robiť z tohto kľúča. Názvy súborov obsahujú čísla počítačov, na ktoré sa majú 
nainštalovať, napríklad JU_aspVVvv_SNPC_1_BL_000.exe, JU_aspVVvv_SNPC_2_BL_002.exe 
(počítač 1, blok 0, počítač 2, blok 1). Číslo počítača zistíte po spustení existujúceho 
programu IFOsoft na hornej modrej lište vľavo (v našom prípade je firma „IFOSOFT – DEMO“ 
a číslo počítača je S/N 1, blok 0). 

 

Poznámka: Odkaz z e-mailu na váš Inštalačný súbor bude aktívny tri mesiace, po tejto dobe sa zo 
servera IFOsoftu vymaže, preto si stiahnuté súbory uložte, pre prípad neskoršej opätovnej 
inštalácie. 

Poznámka: Ak máte na viacerých počítačoch tú istú konfiguráciu modulov v menu (PU, FA...), môžete 
si stiahnuť a na inštaláciu použiť len jeden inštalačný súbor s príponou, ale na 
zaregistrovanie jednotlivých inštalácií si registračné súbory musíte stiahnuť z príloh 
jednotlivých e-mailov. 

Poznámka: Kópie registračných súborov ku konkrétnym inštaláciám programu budú nakopírované aj 
do zložky, kam si program nainštalujete,  

Pozor:  Od verzie 21.01 je zmenený systém názvov registračných súborov! Súbory na rozdiel od 
predchádzajúcich verzií (kde mali jednotný názov Regist.dat) majú teraz v názve 
zakomponované číslo PC, na ktorý sa majú inštalovať a taktiež obsahujú číslo bloku 
softwaru. Napríklad registračný súbor na PC3 s blokom 0, bude mať názov 
REGIST_SNPC03_BL_000.DAT. Nový názov slúži na lepšiu orientáciu pri registrácii. 

 Pri ukladaní viacerých registračných súborov na disk (USB...), si musíte každý registračný 
súbor uložiť do inej zložky (napr. PC01,PC02...), pretože program zaregistruje vždy 
abecedne prvý registračný súbor, na ktorý vo vami zadanej zložke pri registrácii narazí. 
Takže ak aj máte v jednej zložke nahraté všetky registračné súbory, na každom PC sa 
program zaregistruje len prvý (napr. REGIST_SNPC01_BL_000.DAT). 

 Pozor na staré registračné súbory, ktoré vám mohli zostať napr. na kľúči po predchádzajúcej 
registrácii, napríklad z minulého roka, treba ich vymazať! 

2. Registrácia programu 

Pri registrácii z programu, stiahnutého z webového servera IFOsoftu dostanete toľko e-
mailov s odkazmi na stiahnutie inštalačných súborov, na koľko počítačov máte zaplatené li-
cencie. V každom e-maili máte priložený súbor registrácie s názvom, ktorý   obsahuje číslo 
počítača, na ktoré sa má nainštalovať, napríklad JU_aspVVvv_SNPC_1_BL_000.exe, 
JU_aspVVvv_SNPC_2_BL_002.exe (počítač 1, blok 0, počítač 2, blok 1). Registračný súbor 
bude tiež po inštalácii programu aj v zložke, kam ste program nainštalovali. 

1. Uzavrite všetky bežiace programy. 
2. Spustite inštaláciu súboru, ktorú ste stiahli z internetu na počítači, kam ho chcete 

nainštalovať. Inštalačný súbor si na iný PC môžete preniesť skopírovaním na USB kľúč, 
či po sieti. 

3. Spustite nainštalovaný program 



IFOsoft  8 Inštalácia programu  

 
4. Kliknite v hornom menu na „Súbor“ 
5. Zvoľte možnosť „Registrácia“, nie Registrácia – aktualizácia. 
6. Zobrazí sa prázdne registračné okno. Kliknite na „Výber disku“ 

   

7. Kliknite na zložku, kam ste nainštalovali program. V našom prípade je to zložka 
IFOWVVvv na disku C:. Zložku nerozkliknite, musí ostať len označená! 

 

  

8. Kliknite na „OK“. Ak je všetko v poriadku, na obrazovke sa zobrazí vyplnený formulár 
s Vašimi údajmi. (Pozor! Ak je v PC spustený iný modul programu IFOsoftu, registrácia 
sa nedá uskutočniť!). Prekontrolujte údaje (viď inštalácia programu) a zavolajte 
pracovníka IFOsoftu. 

9. Presne nadiktujte vygenerovaný 14 miestny kód (vo formulári riadok 3) pracovníkovi 
IFOsoftu. Ako odpoveď vám nadiktuje 12 miestny kód, ktorý zapíšte do riadku 4 a kliknite 
na „Registrácia“. Ak je číslo nesprávne (buď v jednom alebo druhom riadku), program vás 
vyzve na opätovné zadanie. Ak je zadaný kód správny, program ste zaregistrovali a jeho 
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funkčnosť je plná. 

 

Takto postupujte aj pri registrácii, ďalších inštalácií 

Pozor!  Ak si program registrujete pomocou viacerých registračných súborov, stiahnutých z príloh e-
mailov, pri registrácii programu vyberte tú zložku, kam ste umiestnili príslušný registračný 
súbor. Každý súbor musí byť umiestnený v inej zložke, pretože program zaregistruje vždy 
abecedne prvý registračný súbor, na ktorý vo vami zadanej zložke narazí. Takže ak aj máte 
v jednej zložke nahraté všetky registračné súbory, na každom PC sa program zaregistruje 
len prvý (napríklad REGIST_SNPC01_BL_000.DAT). Pozor aj na staré registračné súbory, ktoré 
vám mohli zostať napr. na kľúči po predchádzajúcej registrácii, napríklad z minulého roka, 
treba ich vymazať! 

3. Konverzia údajov 

Konverzia údajov sa robí bezprostredne po nainštalovaní a zaregistrovaní novej verzie 

1. Uistite sa, či sa nachádzate v novej prázdnej verzii (22.01) 

2. V každom danom podsystéme, ktorý máte zakúpený, uskutočníte konverziu (ako prvé 
prekonvertujte číselníky na hlavnej lište) 

3. Vyberiete daný podsystém – Špeciálne funkcie / Konverzia údajov z predchádzajúcej verzie 

4. Správne nastavte prístupové cesty k bezprostredne predchádzajúcej verzii (pri 
štandardnej inštalácii je to C:\IFOW2101) a spustite konverziu všetkých súborov. 

5. V podsystémoch, do ktorých prijímate údaje z iných podsystémov (napríklad podvojné 
účtovníctvo) nastavte prístupové cesty k podsystémom, odkiaľ budete prijímať údaje. 

6. Prekontrolujte všetky prenesené údaje.  


