INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA
GEN S DB FIREBIRD V REŽIMU JEDNOHO
UŽIVATELE
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ÚVOD
Tato příručka popisuje instalaci systému ABRA Gen pro Firebird na OS Windows, a to
v nesíťovém prostředí pro jednoho uživatele. Popis instalace v síťovém prostředí je
rozveden v patřičných oddílech helpu a tato příručka se mu nevěnuje. Patřičné inforamce
nalznete v kapitoách týkajících se instalace na help.abra.eu.
Dále je součásti této příručky postup provedení update, který se však taktéž týká
jednouživatelské instalace.
Stanice, na které poběží databázový server, by měla být vždy opatřena záložním zdrojem. V
minulosti byly zaznamenány případy, kdy při náhlém výpadku napájení došlo k částečnému
narušení integrity dat. Toto narušení se při běžném provozu systému neprojevovalo, avšak,
pokud se z takových dat vytvořila záloha, tak tato záloha již nešla obnovit. Myslete prosím
na to, že provozování databázového serveru na stanici bez záložního zdroje znamená
značné bezpečnostní riziko a může ve svém důsledku způsobit ztrátu vašich dat. Totéž
se týká doporučení pravidelného zálohování.
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INSTALACE
Instalační soubory systému ABRA naleznete na zákaznickém portálu zp.abra.eu.

2.1

NÁRODNÍ PROSTŘEDÍ

Po spuštění instalačního programu systému ABRA Gen se nejdříve provede kontrola
nastavení středoevropského národního prostředí:
Není-li aktivní požadovaný formát čeština, slovenština či jiný s kódovou stránkou Win1250,
program to oznámí:

Není-li nastaveným jazykem pro programy nepodporující Unicode čeština, slovenština či jiný
s kódovou stránkou Win1250, program to rovněž oznámí:

V instalaci nelze pokračovat, dokud není národní prostředí nastaveno požadovaným
způsobem.Podrobnější informace viz kapitola ZNÁMÉ PROBLÉMY na konci tohoto
dokumentu.
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2.2

KONTROLA INSTALACE SERVERU FIREBIRD

Po kontrole národního prostředí zkontroluje, zda je nainstalován databázový SQL server
Firebird požadované verze (nezbytný pro chod ABRA Gen).
Pokud je nalezen Firebird jiné verze, systém to oznámí:

Pokud stisknete Ano, zobrazí se on-line nápověda, kde si můžete přečíst více. Pokud
stisknete Ne, instalační program ABRA Gen se ukončí. ABRA Gen nemůže pracovat bez
příslušného SQL serveru, nevhodný Firebird je nutno nejdříve odinstalovat.
Pokud není žádný server Firebird nalezen (tj. žádný Firebird jste neměli nainstalován nebo
jste měli jiný, který jste odinstalovali, jak žádal předchozí krok), systém to oznámí a nabídne
jeho instalaci:

Po stisku Ano zahájí jeho instalaci. Pokud stisknete Ne, instalační program ABRA Gen se
ukončí (ABRA Gen nemůže pracovat bez příslušného SQL serveru).
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2.3

INSTALACE SERVERU FIREBIRD

Následující popis se vztahuje k Firebirdu verze 2.5.
Vyberte jazyk instalace:

Po stisku OK se zobrazí informace o verzi FB:
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Dále potvrďte souhlas s licenčním ujednáním:

Zobrazení dalších informací o instalovaném FB serveru:
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Zadání cesty, kam se má FB nainstalovat. Stačí potvrdit předvyplněnou:

Následuje volba varianty serveru a instalovaných komponent (doporučujeme vybrat
variantu Classic Server binárka):
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Zadání názvu, pod kterým se vytvoří složka ve Start menu:

V dalším kroku zatrhneme „Kopírovat Firebird klientskou knihovnu do složky <system>?" a
stiskneme Dále:
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Zkontrolujeme nastavení předchozích kroků a stiskneme Instalovat:

Po nainstalování si můžete přečíst další informace o nainstalovaném FB, ale není to třeba.
Stiskneme Dále:
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V závěrečném kroku průvodce ponecháme zatrženoou volbu Spustit službu Firebird nyní, ale
volbu After instalation – What Next? můžete odtrhnout. Stiskem Dokončit jste úspěšně
dokončili instalaci Firebird:
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2.4

INSTALACE SYSTÉMU ABRA

Pokračujte zobrazením uvítací obrazovky.

Dále potvrďte souhlas s podmínkami používání:
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V dalším kroku zvolte Nová ostrá instalace s licenčním klíčem:

Poznámka: Volba Demoverze umožňuje nainstalovat systém v tzv. demu, které umožňuje ukázkový režim s demostračními
daty. Aktualizace již existující verze je určena pro instalaci update pro ty uživatele, kteří již ABRA Gen provozují a nyní chtějí
přejít na novou verzi.

Dále se volí cesta, kam se má ABRA Gen nainstalovat. Stačí potvrdit předvyplněnou:
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Poznámka: Nedoporučujeme systém ABRA Gen instalovat do cesty ProgramFiles. Pokud tuto cestu zvolíte, budete
pravděpodobně muset systém ABRA Gen spouštět volbou „Spustit jako správce“ s ohledem na stav zapnutí vlastnosti WAC ve
vašem systému Windows. Více viz on-line help.

Následuje volba součástí systému Abra. Doporučujeme zatrhnout všechny součásti:

V kroku Výchozí data zvolíme, že chceme nahrát Startovací data:
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Poznámka: Startovací data je sada dodávaných typických nastavení a dat, která jsou obvyklá pro standardní fungování
systému ABRA a jež je po prvním spuštění systému třeba doplnit o údaje, které nebylo možno vyplnit v rámci startovacích dat
od výrobce (jako je např. jméno vaší firmy, jména vašich uživatelů apod.). Jedná se tedy vlastně o rychlou a jednoduchou
počáteční implementaci systému.

V dalším kroku je třeba nahrát váš aktivační klíč. Stáhněte si jej tedy z zp.abra.eu, nahrajte je
pomocí volby ze souboru a pokračujte dále.

Poté je třeba zvolit, zda budeme systém ABRA Gen instalovat v jednouživatelské nebo
síťové instalaci. Vybereme jednouživatelská:
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Dále se nabídne možnost vytvoření složky pro spouštění ABRA ve Start menu a na ploše:

Po stisku Další je zahájena vlastní instalace ABRA Gen, přičemž se zobrazuje průběh
instalace:

Nakonec již stiskneme dokončit a systém ABRA Gen spustíme:
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Zobrazí přihlašovací dialog do ABRA Gen pro výběr spojení na databázi:

Po instalaci dle předchozího postupu je spojení jediné připravené k vytvoření nové databáze.
Stiskem OK tedy necháme vytvořit databázi:
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Poté se již zobrazí přihlašovací dialog do s výběrem uživatele:

Vyberte uživatel Supervisor a přihlašte se do systému.
Poté se mohou zobrazit nějaké servisní informace a následně okno pro spuštění agend
ABRA Gen, odkud si můžete spouštět jednotlivé agendy a začít se systémem pracovat.
Podrobné informace jak k postupu instalace, tak dalšímu použití ABRA Gen viz uživatelský
help na help.abra.eu.
Tip: Pokud jste začínající uživatel, doporučujeme pro prvotní seznámení se systémem příručku Tutoriál, která je součástí online helpu.

2.5

EDITACE NÁZVU A PŘIDÁNÍ DALŠÍHO SPOJENÍ

Pokud je třeba změnit název spojení, ukončíme práci v systému ABRA a v instalačním
adresáři spustíme aplikaci DBAdmin.exe (heslo nebudeme zadávat). Tato aplikace slouží ke
správě existujících spojení. Pokud jste postupovali dle této příručky, budete mít zatím
založeno jedno spojení s názvem Startdata.
Vybereme volbu Editovat spojení a stiskneme Dále. Na záložce vlastnosti spojení zadáme
nový název spojení (např. dle názvu naší firmy) a stiskneme Dále. Parametry spojení na
databázi ponecháme bez úprav a stiskneme Dále a následně Dokončit a Zavřít.
Podobně postupujeme, pokud chceme přidat další spojení, např. Demodata (do kterého
nahrajeme zkušební data výrobce). Opět spustíme nástroj DBAdmin.exe a vybereme volbu
Přidat nové spojení. Stiskneme Dále. Jako název zadáme Demodata, stav spojení necháme
Nová databáze, zatrhneme volbu Nahrát demodata a nalistujeme instalační adresář, kde
vybereme soubor Demodata.dem. Potvrdíme OK a Stiskneme Dále. Na záložce Parametry
spojení na databázi zkontrolujeme, zda parametr Server name odkazuje do instalačního
adresáře. Dle příkladu v této příručce budou parametry vypadat takto:
SERVER NAME=C:\AbraGen\Demodata.fdb
ISC_DPB_USER_NAME=SYSDBA
ISC_DPB_PASSWORD=masterkey

Další parametry neměníme a stiskneme Dále a následně Dokončit a Zavřít.
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Pokud nyní spustíme systém ABRA, budeme moci volit mezi dvěma spojeními. Vybereme
spojení Demodata a necháme vytvořit databázi s demodaty.

UPDATE
V následující kapitole bude uveden postup pro převedení SW ABRA Gen provozované
v jednouživatelském režimu na vyšší verzi. Pokud si nejste jistí kroky, které postup
obsahuje, doporučujeme raději svěřit proces update do rukou servisního oddělení firmy
ABRA Software nebo některému z jejích partnerů. Jak již bylo řečeno, jedná se pouze o
update v jednouživatelském režimu. Pokud byste SW ABRA provozovali na síti (tj.
víceuživatelsky), update by se poněkud lišil. Update síťové verze je však podrobně popsán
v helpu, a tato příručka se mu tudíž nevěnuje.
Instalátor si kontroluje, aby došlo k nasazení správné verze na tutéž verzi. Není tedy možné,
aby se např. systém ABRA Gen Podvojné účetnictví omylem nasadil na systém ABRA Gen
Daňová evidence a došlo k poškození dat. Nejdůležitějším krokem je provedení prvotní
zálohy dat.
Na počítači, kde se SW ABRA nachází, musí být nastaveno české národní prostředí, jak
již bylo uvedeno v kapitole Instalace. Poté postupujte následujícím způsobem:
1. Proveďte bezpečnostní zálohu dat pomocí agendy „Administrace > Zálohování dat“
2. Ukončete práci v systému
3. Zkopírujte celý adresář obsahující původní instalaci SW ABRA do jiného adresáře.
4.Spusťte instalační soubor programu SW ABRA, který je ke stažení na ZP.ABRA.EU a
pomocí kterého je možné také přejít na vyšší verzi:
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5.Stiskněte tlačítko „Další“, v druhém kroku odsouhlaste základní podmínky a postupte dále
opět tlačítkem „Další“.
6. Vyberte volbu Aktualizace již existující databáze a potvrďte tlačítkem „Další“.
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7. V následujícím kroku vyberte adresář, kde se nachází ostrá instalace SW ABRA.
Poznámka: Umístění na obrázku níže je pouze ilustračního rázu. Skutečná cesta se liší dle vaší instalace.

8. Pokud nyní stisknete tlačítko „Další“, zobrazí se upozornění, že bude zkontrolována
repozitoř a spojení na databázi:

Mj. to znamená, že program zkontroluje, zda verze momentálně běžícího databázového
serveru Firebird souhlasí s verzí Firebirdu zapsanou v databázi (tzv. číslo ODS databáze).
Neboli, pokud byste potřebovali povýšit nejenom verzi systému ABRA Gen, ale i verzi
databázového serveru (např. z 2.1 na 2.5), je nutné postupovat jiným způsobem. Postup, jak
povýšit databázový server, je uveden na help.abra.eu v kap. Databázový server (pasáže
týkající se ODS). Pokud provádíte pouze update systému ABRA a nepovyšujete verzi
databázového serveru, stiskněte tlačítko „OK“.
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9. V následujícím kroku vyberte ty části SW ABRA, které chcete doinstalovat, budou-li
takové. Ty, na které máte licence a byly již nainstalovány, budou zatržené a zašedlé.
Stiskněte tlačítko „Další“.

10. V tomto kroku načtěte tlačítkem „Ze souboru...“ platnou licenci (jedná se o soubor
licence.cfg). Pamatujte na to, že licence je vždy určena pro určitou řadu! Proto, pokud
byste například přecházeli z řady 13 na řadu 14, museli byste již mít licenci pro řadu 14 již
zajištěnou. S licencí řady 13 by se program přepl do dema! Po výběru platné licence
stiskněte tlačítko „Další“.
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11.V okně Volba dalších úloh vyberte dle vašeho uvážení z popisu zřejmé volby a potvrďte
tlačítkem „Další“.

12. Poté se provedou první kroky update, tj. rozbalení nových souborů do instalačního
adresáře a jejich registrace do souboru Storage.STF. Toto vše probíhá automaticky.
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13. V posledním kroku instalátoru nechte zatrženou volbu „Spustit“ a Stiskněte tlačítko
„Dokončit“. Případně můžete zatrhnout i volbu Zobrazit změny ve verzích, po které se vám
otevře on-line nápověda ve sekci změn.

14. Poté začne probíhat update samotné databáze:
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15. Nakonec se ukáže obvyklý výběr uživatelů:
16. Dále je po každém updatu nutné na všech klientech/terminálech, kde toto nastavení již
bylo provedeno, znovu v agendě „Administrace > Nastavení klienta“ zaregistrovat propojení
na Excel/OpenOffice Calc.
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OBNOVA DATABÁZE V APLIKACI DBADMIN
Databázi obnovujeme obdobným způsobem, jako vytváříme spojení. Předpokládejme, že
jste si vytvořili zálohu systému v agendě Zálohování dat, tj. máte k dispozici soubor *.ABF.
Spustíme aplikaci DBAdmin.exe v instalačním adresáři (heslo nebudeme zadávat).
V závislosti na tom, jestli zálohu chceme nahrát do nového spojení, nebo do již existujícího,
vybereme patřičnou volnu. Pokud do nového, pak vybereme volbu Přidat spojení, pokud do
již existujícího, pak jej vybereme ze seznamu a vybereme volbu Editovat spojení.
V kroku Vlastnosti spojení dle našich potřeb buď upravíme, nebo ponecháme název spojení.
Stav spojení nastavíme na Obnova a zatrhneme volbu Smazat databázi před spuštěním.
Stiskneme Dále a v dalším kroku průvodce vybereme soubor zálohy. Stiskneme Dále,
Parametry spojení na databázi nebudeme měnit, stiskneme tedy opět Dále, vybereme
Dokončit a nakonec Zavřít, čímž ukončíme aplikaci DBAdmin. Následně spustíme systém
Abra a necháme vytvořit databázi ze zálohy.

ZNÁMÉ PROBLÉMY
5.1

BĚHEM INSTALACE NEBO UPDATE SE VYSKYTNOU PROBLÉMY
S NÁRODNÍM PROSTŘEDÍM

Může se projevit dvěma způsoby. Buď instalační program v úvodu hlásí problém s chybně
nastavenou kódovou stránkou v národním prostředí nebo hlásí problém s chybně
nastaveným jazykem pro programy nepodporující Unicode v národním prostředí.
Nejprve zkontrolujte, zda máte na počítači, na němž spouštíte ABRA Gen, nastaven v
národním prostředí požadovaný formát čeština, slovenština či jiný s kódovou stránkou
Win1250. Toto lze provést v Ovládacích panelech - Oblast a jazyk - záložka Formát:

26 z 29

Poznámka: Na starších operačních systémech Windows (Vista, XP) toto nastavení naleznete v Ovládacích panelech - Místní a
jazykové nastavení.

Poté zkontrolujte, zda máte na počítači, na němž spouštíte ABRA Gen, nastaven v národním
prostředí požadovaný jazyk pro programy nepodporující Unicode na čeština, slovenština či
na jiný s kódovou stránkou Win1250. Toto lze provést v Ovládacích panelech - Oblast a
jazyk - záložka Správa - položka Změnit místní nastavení systému:
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Poznámka: Na starších operačních systémech Windows (Vista, XP) toto nastavení naleznete v Ovládacích panelech > Místní a
jazykové nastavení > záložka Upřesnit.

Pozor!!! V určitých případech se mohou vyskytnout problémy s uložením tohoto nastavení na
úrovni operačního systému, kdy se operační systém tváří, že je vše nastaveno správně,
ale systém ABRA Gen stále není možné spustit. V tomto případě můžete vyzkoušet
následující postup (který, jak bylo experimentálně zjištěno, může pomoci tuto chybu OS
Windows obejít):
Windows 7/8/10
1. V nastavení Windows Otevřete ovládací panel „Oblast a jazyk“, případně „Oblast“ (ve
Windows 10) a nastavte na záložce "Formáty" položku "Formát" na "Angličtina (Spojené
státy)".
2. Stejně tak nastavte na záložce "Správa" pod tlačítkem "Změnit místní nastavení systému"
položku "Aktuální místní nastavení" na "Angličtina (Spojené státy)". Uložte změny.
3. Restartujte počítač.
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4. Po restartování počítače výše zmiňované dvě položky změňte zpět na "Čeština (Česká
republika)", změny uložte a restartujte počítač.
5. Nyní opět ve stejném ovládacím panelu na záložce "Správa" stiskněte tlačítko "Kopírování
nastavení" a zaškrtněte obě položky "Úvodní obrazovka a systémové účty" a "Nové
uživatelské účty".
6. Změny uložte a proveďte poslední restart PC.
Upozornění:
1. Toto nastavení nezmění nastavení národního prostředí pro již existujícího uživatele. Ten si
musí nastavit správné prostředí ve svém profilu (po přihlášení) sám.
2. Pro nastavení "Úvodní obrazovka a systémové účty" ve 7, 8 a 10 musí být uživatel
Administrator nebo ve skupině Administrators.

29 z 29

