Kompletný prenos programu Ekonomická agenda SQL (aj s údajmi)
Pri sieťovej inštalácii celú procedúru prenosu údajov vykonávajte na serveri (na počítači na ktorom je fyzicky program
nainštalovaný).
1. Na „starom“ počítači vyhľadajte inštaláciu programu, vo väčšine prípadov je v priečinku C:\mk-soft\mksql.
2. Ak sa v „starom“ počítači nachádza priečinok C:\mk-soft\firebird\firebird... (inštalácia SQL servera pre
prístup k databázovým súborom), spustite aplikáciu setup.exe (nachádza sa v priečinku C:\mksoft\mksql\bin\exe) ináč pokračujte krokom 4.

3. V zobrazenom okne Parametre inštalácie v skupine Firebird SQL server stlačte tlačidlo Spravovať.
V následnom okne – Správa SQL servera stlačte tlačidlo Odinštalovať . Popis pri položke „Stav“ by sa mal
zmeniť na nezistiteľný. Potom stlačte tlačidlo Zatvor a následne v okne inštalačného programu tlačidlo
Dokončiť.

4. Celý priečinok C:\mk-soft skopírujte na nový počítač, najlepšie do rovnakého umiestnenia.

5. Na novom počítači spustite aplikáciu setup.exe - nachádza sa v priečinku C:\mk-soft\mksql\bin\exe. V okne
Parametre inštalácie v skupine Ekonomická agenda SQL zaškrtnite voľbu vytvoriť zástupcov.
6. Ak v skupine Firebird SQL server sa nachádza tlačidlo Spravovať stlačte ho a v následnom okne – Správa SQL
servera stlačte tlačidlo Inštalovať . Popis pri položke „Stav“ by sa mal zmeniť na spustený. Stlačte tlačidlo
Zatvor.
7. V okne inštalačného programu stlačte tlačidlo Dokončiť. Ak bol program pri sieťovej inštalácii premiestnený
na nový počítač, potvrďte výzvu na zmenu konfiguračných nastavení.
8. Ak v kroku 6 ste tlačidlo Spravovať nenašli resp. sa nezobrazilo stiahnite si samostatnú inštaláciu SQL
servera z webu: http://www.mksoft.sk/download/WINSQL/fb25_32b.exe a spustite a dokončite inštaláciu
Firebird SQL.

9. Spustite z plochy odkaz Ekonomická agenda SQL (spustí program C:\mk-soft\mksql\bin\exe \appsql.exe). Po
spustení sa zobrazí informácia o poškodených registračných údajoch. Pri zobrazení registračného dialógu
môžete stlačiť tlačidlo Bez registrácie a skontrolovať prenesené údaje. Máte 7 dní aby ste program nanovo
zaregistrovali.
10. Pri sieťovej inštalácii ak ma Váš server iné meno ako predošlý server, vytvorte na staniciach nové odkazy na
spustiteľný súbor aplikácie – appsql.exe.

Upozornenie
Po registrácii programu na novom počítači už nebude poskytovaná registrácia na pôvodný počítač. Pôvodný
kód PC bude deaktivovaný, program na ňom (prenesením licencie) už nemáte právo používať a mali by ste ho
zmazať.

