Opatření pro případ nutnosti opětovné instalace aplikace Pneuservis2004
1.Provést zálohu celé složky „Pneuservis“ v adresáři: „C:\Program Files\pneuservis“
na nějaké bezpečné místo (např. druhý Disk, na CD-R nebo tzv.Flash paměť)
Důležité je poznačit si , kam jste zálohu provedli, aby jste ji ve stresu zbytečně nehledali ☺
2.Provádět pravidelně zálohu dat při opouštění aplikace (stačí 1 x denně, nebo před nějakým
důležitým krokem (např.instalace nějakého jiného softwaru do PC,…). Před zálohováním je
dobré provést také obnovu indexů (pokud jste v síti, objeví se až při ukončení aplikace na
posledním PC).
Poznačte si také, kde si zálohu ukládáte:
viz.obrázek:

Pokud chcete změnit její umístění zvolte při zálohování „NE“ a vyberte nové umístění,
viz.obr.:

3. Pokud provádíte opětovnou instalaci (např. po havárii PC) . Nejprve si najděte zálohu viz
bod č.1 a č.2. Poté si stáhněte z www.pneumatiky.info instalaci demoverze :

Po instalaci Demoverze stačí nahradit složku „Pneuservis“ v adresáři „C:\Program
Files\pneuservis“ Vaší zálohovanou složkou „Pneuservis“ viz bod č.1 a nahradit složku s daty
datovou složkou ze zálohy (po rozzipování je třeba ji přejmenovat na stejný název jaký měla
původní složka!!! Např. záloha se jmenuje „zaloha_30.04.2005.zip“

Vaše datová složka se jmenuje „Data“ (pokud nejste v síti je umístěná v adresáři
„C:\Program Files\pneuservis“, takže po rozzipování ji přejmenujete opět na“Data“ a
nahradíte s ní původní složku ( nejlepší je původní složku předtím někde celou přesunout a
vyhnout se tak přepisování původní složky dat novou)

pokud jste v síti je možné, že je umístěna mimo tento adresář viz.obr:

tj.data jsou např.ve složce „C:\Data_chab“
(pro vašeho správce PC – adresa dat je vždy zapsána v souboru „C:\Program
Files\pneuservis\DATA_loc\secur_loc.dbf“ , kterou lze otevřít ve free programu
„DBFNavigator.exe“ ve složce „Pneuservis“ )
Pokud aplikace neumí najít zdroj dat, oznámí to při startu!
Viz.obr.:

Pokud jste si jisti, že data jsou již umístěna jinde, pak po stisknutí OK stiskněte klavesu
HOME (poblíž Delete☺ ) a vyberte nové umístění dat.

POZOR !!!
Pokud jste umístění dat neměnili, a adresa s umístěním dat, kterou vám to hlásí je správná, tak
jsou data nějakým způsobem poškozená  .
Poté je třeba najít poslední zálohu a postupovat následovně:
nahradit složku s daty datovou složkou ze zálohy (po rozzipování je třeba ji přejmenovat na
stejný název jaký měla původní složka!!! Např. záloha se jmenuje „zaloha_30.04.2005.zip“

Vaše datová složka se jmenuje „Data“ (pokud nejste v síti je umístěná v adresáři
„C:\Program Files\pneuservis“, takže po rozzipování ji přejmenujete opět na“Data“ a
nahradíte s ní původní složku ( nejlepší je původní složku předtím někde celou přesunout a
vyhnout se tak přepisování původní složky dat novou)

4.Pokud potřebujete stáhnout pouze poslední verzi aplikace tj. pouze „Pneuservis.exe“ a
nejde Vám to pomocí „Aktualizace z internetu“ přímo z pokladního systému (např. nejste
přímo připojeni k internetu), je možno ji stáhnout přímo z adresy:
http://www.pneumatiky.info/aktualizace/pneuservis.exe

a po uložení kdekoli na PC přesunout tento soubor do složky „„C:\Program
Files\pneuservis“ ( je dobré si předtím původní „Pneuservis.exe“ buď přejmenovat nebo
někam zazálohovat ☺

