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Instalace programového systému OKmzdy Demoverze 
 

Tento dokument má za cíl seznámit uživatele se systémovými požadavky a postupem instalace 

programového systému OKmzdy Demoverze. 

 

Systémové požadavky 
Pro úspěšnou instalaci a provoz programového systému OKmzdy Demoverze musí být splněny 

následující požadavky: 

 

Počítač – technické požadavky 

Počítač s procesorem Pentium, minimálně 2 GB RAM, volný diskový prostor pro samotnou 

instalaci = 110MB. Dále pro každého pracovníka a jeden pracovní poměr = 30KB a další diskový prostor 

pro vytváření tiskových sestav. 

Počítač by měl být vybaven barevným monitorem a měl by mít možnost tisku na lokální nebo 

síťové tiskárně. Pro lepší přehlednost doporučujeme monitor s úhlopříčkou obrazovky 17" a nastavené 

rozlišení monitoru 1024x768 pixelů. 

 

Lokální provoz 

Bez speciálních požadavků na další software 

Operační systém: Windows Windows Vista/Windows 7, 8 

Databáze:  MS Access 97 (MDB soubor je standardní součástí dodávaného programu). 

 

 

Programovací jazyk 

MS Visual C++, MFC 
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Postup instalace 
 

 

1) Otevření instalačního adresáře OKMZDYW.DEMO 
 

 
 

 

Program můžete instalovat na pracovní stanice vybavené operačním systémem Microsoft Windows 

XP/Vista/7. Pro instalaci se ujistěte, že máte právo instalovat programové vybavení na svůj počítač.  

 

U operačního systému Windows Vista / Windows 7 spusťte instalaci po stisknutí pravého tlačítka 

myši na souboru přes volbu "Spustit jako správce". 

 

Instalaci nové verze spustíte 

dvojklikem myši na soubor 

okmzdydemo100.exe 
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2) Spuštění průvodce instalací 
Po spuštění souboru okmzdydemo100.exe následuje příprava průvodce instalací, které může 

předcházet požadavek instalace servispacku s potřebnými knihovnami.  

 

 
 

V případě tohoto požadavku potvrďte Instalovat: 
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 Poté instalace probíhá obvyklým způsobem: 
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3) Cílový adresář 
V následujícím kroku vyberte nebo potvrďte přednastavený adresář k instalaci programu OKmzdy 

Demoverze. 

Adresář je přednastaven: "C:\Program Files\OKsystem\OKmzdy Demoverze\". 

 

 
 

U operačního systému Windows 7 (64 bit počítač) se program automaticky rozbalí do adresáře 

"C:\Program Files (x86)\OKsystem\OKmzdy Demoverze\". 

 
4) Umístění databáze 

V dalším kroku vyberte nebo potvrďte přednastavený adresář k instalaci databáze programu 

OKmzdy Demoverze. Adresář je přednastaven na podadresář Database v adresáři zvoleném pro instalaci 

(viz bod 3). 

 

 

Pro změnu 

přednastaveného 

adresáře použijte 

tlačítko 

<Změnit.../Browse...>. 

 

Pokud souhlasíte s 

nastavením adresáře, 

pokračujte tlačítkem 

<Další/Next>. 

Pro změnu 

přednastaveného 

adresáře použijte 

tlačítko 

<Změnit.../Browse...>. 

 

Pokud souhlasíte s 

nastavením adresáře, 

pokračujte tlačítkem  

<Další/Next>. 
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5) Informace o připravené instalaci 
Další formulář vás informuje o připravené instalaci do zadaného adresáře: 

 

 
6) Instalace probíhá 

Následují informace o probíhající instalaci programu: 

 

 
 

Pokud souhlasíte s 

nastavením adresářů, 

pokračujte tlačítkem  

<Instalovat/Install>. 

 

Tato akce spustí 

vlastní instalaci 

programu. 
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7) Dokončení instalace 
Pomocí volby v dalším formuláři můžete spustit již nainstalovaný program OKmzdy Demoverze. 

 

 

 
 

Volba pro přímé spuštění 

programu je na obrázku 

označena šipkou. 

 

Tento krok je možné 

přeskočit. 

Program lze po dokončení 

instalace spustit přímo 

pomocí ikony ze Start menu. 

 

Instalaci dokončete 

tlačítkem 

<Dokončit/Finish>. 
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8) Spuštění programu 

Dokončením instalace se ve Start menu Vašeho počítače zobrazí nová ikona s programem 

OKmzdy Demoverze:  
 

Pokud by Vám to nevyhovovalo, vytvořte si zástupce (ikonu na ploše) souboru <OKmzdy100.exe> 

standardně umístěného v programové adresáři "C:\ProgramFiles\OKsystem\OKmzdy Demoverze". 
 

Provozování programu na operačním systému Windows Vista/Windows7
1
 

Při běžném spuštění programu operační systém ukládá data a soubory do adresářů, které vytvoří 

v podadresáři "Virtual Store". Z tohoto důvodu nejsou např. archivní soubory v definovaném 

adresáři dosažitelné pomocí programů pro správu souborů, ale pouze programem OKmzdy. 

 

Vlastnosti ikony zástupce 

 

Potom je potřeba kliknout pravým tlačítkem myši na zástupce na 

ploše a ve "Vlastnostech" na kartě "Kompatibilita" zaškrtnout pole 

"Spustit tento program jako správce". 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Karta Kompatibilita 

 

Filosofie operačního systému Windows Vista/Windows7 

totiž pro zvýšení bezpečnosti neumožňuje ani uživateli 

s oprávněním "Administrátor" zapisovat a vytvářet 

soubory do adresáře "Program Files". To je možné 

pouze při spuštění aplikace přes volbu "Spustit jako 

správce". (Při běžném spuštění programu operační 

systém ukládá data a soubory do adresářů, které vytvoří 

v podadresáři "Virtual Store").  

 

 

                                                 
1
 Testováno na verzi Windows Vista Home Basic CZ a Windows 7 Home Premium 


