
Vážený uživateli, 

toto je modelový příklad pro stažení aktualizace programu T-ÚČTO a její instalace na počítači. 
Nepoužívá nic, co by nepatřilo k běžnému stupni obsluhy PC a internetu a měl by jej s jistými 
obměnami zvládnout středně zručný uživatel. 

Tento příklad je pouze modelový, konkrétní odkazy, nebo zobrazení dialogů se může, a 
pravděpodobně i bude lišit v závislosti na používaném operačním systému (nejčastěji Windows98 
nebo Windows XP) a prohlížeči internetu (nejčastěji Internet Explorer  verze 5, 5.5 nebo 6.0). 

V případě potřeby se na nás prosím obraťte s žádostí o pomoc telefonicky. Pouze upozorňujeme, že 
nejsme a nebudeme schopni řešit problémy obecné práce s počítačem ve všech možných verzích, 
kterých je dnes již nepočítaně. ...Ale budeme se snažit...  

 
 

Postup aktualizace  (zkrácený)  

krok 1 - stažení aktualizace na pevný disk po čítače 

krok 2 - p řípadný p řenos na PC kde není internet, nap říklad na disket ě, nebo na CD 

krok 3a - provedení aktualizace na vlastním PC 

krok 3b – provedení aktualizace na jiném PC 

krok 4 – vlastní provedení aktualizace 

krok 5 – smazání aktualiza čního souboru z po čítače ! 

krok 6 - spušt ění nové verze programu T-Ú ČTO 

 

krok 1 - stažení aktualizace na pevný disk po čítače 

1a) navštivte T-ÚČTO download centrum – centrum stažení software na adrese : 

www.tichy-software.com/t-ucto/download  

a na zobrazené stránce klikněte na „ZDE“ v řádku aktuální verze programu (viz obr) 

 

NEBO 1b) v mailu jste dostali link (odkaz) na stažení nové verze programu, například  



 

 
Na tento link VE SVÉM MAILU !!!  klikněte levým tlačítkem myši  a v následném dialogu zvolte uložit 

 

Pozn.: Pro starší verze systému se tento obrázek může lišit, byť diametrálně. I zde platí stisknout 
tlačítko ULOŽIT. 

Uložte si to na pevný disk počítače. Například na PLOCHU , zde ho později najdeme. Toto výrazně 
doporučujeme, protože na ploše je tento soubor opravdu lehce k nalezení. 

 

Zvolte tedy umístění a potvrďte uložení tlačítkem Uložit. 



Poté probíhá automatické stahování do počítače… 

 

až bude uložení celé hotovo... 

 

 

Tím je krok 1 (stažení aktualizace na pevný disk počítače) hotový... 

 

krok 2 - p řípadný p řenos na PC kde není internet, nap říklad na disket ě, nebo na CD  

Pokud budete aktualizovat jiný počítač, než na kterém jste provedli stažení, bude potřeba provést 
přenos soubor na cílový počítač. 

Přenos proveďte nuď uložením na disketu, nebo vypálením na CD, například programem NERO, 
podle Vašich zvyklostí. Tento krok, vzhledem k jeho variabilitě nerozebíráme. 

 
 

krok 3a - provedení aktualizace na tomto PC  



Před provedením aktualizace podle bodu 3 prove ďte ukon čení programu T-Ú ČTO na všech 
stanicích v síti.  

V případě, že aktualizujete ten počítač, na kterém jste provedli stažení, můžete zvolit automaticky 
volbu SPUSTIT 

 

krok 3b přeskočte… 

 

krok 3b - provedení aktualizace po p řenosu na jiný PC…  

Před provedením aktualizace podle bodu 3 proveďte ukončení programu T-ÚČTO na všech stanicích 
v síti. 

Po provedení přenosu, tj. překopírováním přeneseného programu někam do cílového počítače, 
například také na plochu, spustíte přenesený program. Tento program má (většinou) tuto ikonu: 

 

Spuštěním tohoto aktualizačního souboru dojde k jeho spuštění – dále je již postup stejný. 

Krok 4 – vlastní spušt ění aktualizace 

V případě, že používáte novější verzi systému Windows XP, může se objevit následující hlášení o 
zabezpečení:  Zvolíme samozřejmě SPUSTIT 



 

Dále se objeví vlastní aktualizace: 

 

Zde zkontrolujeme výstupní adresář, v našem případě „c:\t-ucto“,  případně ho změníme… , stiskneme 
ROZBALIT a počkáme na provedení aktualizace.  

 

Ta se ohlásí následující hláškou o provedení instalace nové verze 

 

 

Tím je krok 4 krok (provedení aktualizace) u konce. 



 

Krok 5 – vymazání aktualiza čního souboru  
 
Aktualiza ční soubor po provedení aktualizace SMAŽTE ! Pokud byste totiž tuto ak tualizaci 
pustili v okamžiku, kdy budete mít již nainstalovanou nov ější verzi, riskujete znep řístupn ění dat 
!! 
 
 

 

krok 6 - spušt ění nové verze programu T-Ú ČTO 

Nyní můžete standardními prostředky spustit program T-ÚČTO 

Zbytek instalace, případné převody databázových struktur, import formulářů a sestav, se provede 
automatizovaně. 

Bližší informace pro použití nové verze programu  jste dostali v mailu. 

 

Jaroslav Tichý 

ver 3 – 10.3.2006 

- změny obrázků pro systém WinXP SP2 (zabezpečení).  
- převod do PDF formátu. 


