
© 2017 DOM - ZO 13, s.r.o. strana 1 z 3

1 Přesun lokální verze

Zde je popsán případ, kdy máte nainstalovánu lokální verzi aplikace EVOK a chcete ji přesunout na jiný počítač.
Aby bylo možné provést přesun dat, musíte mít k dispozici zálohu databáze EVOK. Po úspěšném přesunu budou na
novém počítači všechna data včetně uživatelských účtů.

1. Proveďte zálohu dat na původním starém počítači s EVOKem

Jedním z nejdůležitějších administrátorských operací je zálohování databáze. Firebird SQL server má
implementovánu vlastní technologii zálohování a obnovení dat, která je vestavěna v aplikaci EVOK. Nikdy
neprovádějte zálohování dat pouhým kopírováním databáze nebo její komprimací některým komprimačním
programem (WinZip, WinRAR, …). Pokud by jste takto učinili a databázový server by byl spuštěn, s velkou
pravděpodobností by byla tato záloha poškozena, protože během vašeho zálohování může server provádět některé
akce na pozadí (např. odstraňování nepotřebných verzí řádků). K zálohování dat je vždy nutné použít dodávaný
program pro zálohování, protože tento pracuje s databází pod transakční kontrolou a vytvoří zálohu databáze z
okamžiku svého spuštění bez nebezpečí poškození. Zálohování databáze na SQL serveru Firebird smí provádět jen
vlastník databáze (v případě vaší databáze je to uživatel EVIDADMIN). V aplikaci EVOK lze zálohování spustit
pouhým kliknutím na příslušnou ikonu v nástrojovém panelu (obr. 1). Zálohování lze rovněž spustit pomocí hlavního
menu "Nástroje -> Údržba databáze -> Zálohování databáze".

obr. 1 - spuštění zálohování databáze

Po spuštění zálohování budete dotázáni na cíl zálohování - adresář kam bude uložen soubor zálohy databáze
(obr. 2). 
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obr. 2 - výběr adresáře zálohy

2. Nainstalujte lokální verzi EVOK na nový počítač

Z webových stránek projektu http://www.domzo13.cz/software/evok-evidence-svarecu-pro-svarec-skoly-a-
techniky/downloads.html si stáhněte instalaci lokální verze aplikace EVOK a nainstalujte ji. Popis instalace je v
nápovědě v sekci Instalace.

3. Odstraňte prázdnou databázi na novém počítači

Je třeba provést fyzické odstranění databáze z disku nového počítače (databáze se nachází v podadresáři
"data" (typicky "C:\Program files (x86)\Musil\EVOK\data") a jmenuje se "EVIDENCESKOLY.fdb"). V typické
instalaci tedy na novém počítači smažete z disku soubor "C:\Program files (x86)
\Musil\EVOK\data\EVIDENCESKOLY.fdb". Při odstraňování databáze nesmíte být přihlášení v programu
EVOK!

4. Na novém počítači proveďte obnovení databáze ze zálohy

Databáze se obnovuje z menu "Nástroje -> Údržba databáze -> Obnovení databáze" (obr. 3). Pokud před
obnovením neodstraníte původní databázi, obnovení skončí chybou (obr. 4) - toto není chyba aplikace, ale pojistka
proti nechtěnému nevratnému přepisu databáze.

http://www.domzo13.cz/software/evok-evidence-svarecu-pro-svarec-skoly-a-techniky/downloads.html
http://www.domzo13.cz/software/evok-evidence-svarecu-pro-svarec-skoly-a-techniky/downloads.html
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obr. 3 - spuštění obnovy databáze

obr. 4 - chyba při existenci databáze

5. Pošlete žádost o licenci na nový počítač

EVOK je nyní v původním stavu, ale běží v režimu tříměsíční zkušební verze. Pošlete emailem žádost o licenci
nebo postačí pouze hardwareid nového počítače.
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