
Inštalácia Demoverzie Systému Ekonomických Agiend – Sea_win 
 

 

1. Stiahnutie požadovaného ZIP-súboru 

 
    Stiahnite si požadovaný ZIP-súbor na Vaše PC 

    - Sea_demo_win.zip -  Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo a Mzdy (multiverzia) 

    - Sea_demo_rgp.zip  -  Fakturácia, Sklady, Registračná pokladňa 

    - Sea_demo_rest.zip  -  Reštauračný systém 

 

    Ide asi o 21MB súbory, ktoré obsahujú všetky programy, súbory a DLL knižnice.  

 

2. Inštalácia na PC  
 

    Inštalačný ZIP-súbor si rozbaľte priamo na jeden zo základných diskov Vášho PC [C:, D:, ...] 

    Pripravené Demoverzie predpokladajú inštaláciu programu na disk D:.  

    Po rozbalení musíte mať na Vašom PC priečinok  X: \Sea_demo_yyyy.  

    kde X:    - základný disk [C:, D:, ...] 

           yyyy – podsystém [pu, ju, rgp, rest] – podľa stiahnutého ZIP-súboru 

 

3. Spustenie systému  

 
    V priečinku  X: \Sea_demo_yyyy sa nachádza spúšťací program Sea_win.exe, ktorým systém   

     spustíte, resp. si z Sea_win.exe vytvorte Ikonu (odkaz) na pracovnú plochu Vášho PC. 

 
     

    Pripravené Demoverzie predpokladajú inštaláciu programu a umiestnenie dátových súborov na disk D:.  

    Po spustení systém skontroluje, či je zhoda medzi umiestnením systému a umiestnením dát. 

    Teda, ak Demoverziu nainštalujete na disk D:, potvrdíte tlačítko [Pokračovať]. 

    V prípade, že program nainštalujete na iný disk, systém Vás na to upozorní a ponúkne možnosť 

    [Zmeniť nastavenie dát], potvrďte ju. Systém automaticky zmení nastavenie pre dátové súbory. 

 

Základné nastavenie programu 
 

1. Užívateľské nastavenia 

    V = Servisné funkcie – Užívateľ systému = kliknete na [Zmena nastavenia] , heslo: JRS, a nastavte   

    Vaše Ičo, Ič pre Dph resp. Dič (ak nie ste plátcom Dph), adresu firmy.      

    Umiestnenie dátových súborov nie je možné v Demoverzii meniť 

    Je možné program zaheslovať (3znaky), pri spustení programu je potom potrebné potvrdiť heslo. 

    Rozsah evidovaných dokumentov – roky od: do:, tu si zadajte obdobie, v ktorom chcete evidovať 

    (nie prezerať) dokumenty.  

 
2. Nastavenia Tlačiarne 

    V = Servisné funkcie – Užívateľ systému = kliknete na [Zmena nastavenia], heslo: JRS, ďalej 

    kliknite na Impl.tlačiareň/Pdf: [Nastavenie] a v novom formulári na: 

a) Predvolená tlačiareň: [Výber]. Zo zoznamu na PC nainštalovaných tlačiarní (môžu byť aj sieťové)  

    si vyberiete požadovanú, potvrdíte [OK] a upravte vlastnosti: na čísla postupne ako ich píšem  

    = 1 = 9 = 15 = 1 = 600 = 600 = 1 = 3 = 

b) Predvolená PDF tlačiareň: [Výber]. Zo zoznamu na PC nainštalovaných virtuálnych PDF tlačiarní       

    si vyberiete požadovanú. PDF tlačiareň umožňuje robiť výstupné zostavy v PDF formáte. 

        Doporučujem nainštalovať virtuálnu PDF tlačiareň. Ak by ste chceli používať mnou ponúkanú, 

        v X: \Sea_demo_yyyy\Podp sú Converter.exe a CuteWriter.exe, ktoré je potrebné v tomto 

        poradí spustiť a potvrdiť Setup, resp Ok(Yes) a nainštalovať CutePdfWriter tlačiareň. 

        Nastavenie tlačiarní potvrďte tlačítkom [Zápis nastavenia].  



      Poznámka: Pri prvom spustení systém môže hlásiť, „Nenastavená predvolená tlačiareň“.  

 

3. Ďalšie možnosti užívateľských nastavení 

    V = Servisné funkcie – Užívateľ systému = kliknete na [Zmena nastavenia], heslo: JRS, ďalej 

    kliknite na [ďalšie možnosti užív.nastavení] a v novom formulári upravte možné nastavenia. 

    Napr. rozlíšenie programu, momentálne je možnosť „1“ 800 x 600 alebo „2“ 1024 x 768, atď. 

    Pre tlač formulárov nezabudnite priradiť k systému nastavenie AdobeReader.                       

 

4. Potvrdenie nastavení 

    Nakoniec po všetkých nastaveniach potvrďte [Zápis nastavenia] a ukončite program. 

    Vykonané nastavenia sa prejavia až po jeho znovuspustení. 

 

5. Nastavenia  = Kontrolné súbory = 

    Vykonajte nastavenia všetkých odpovedajúcich súborov. Bez ich nastavenia systém nebude  

    pracovať správne.  

    V = Kontrolné súbory – Prac.súbory pre fakturáciu –  si nastavte Bankový účet a Registráciu  

    (číslo obchodného, resp. živnostenského registra) 

 

 

Ing. Jaroslav Raška – JRS – autor systému Sea_win 

tel:        043/5382130,  0903/644121  

e-mail:  jrs@jrs.sk 

web:     www.jrs.sk 

 

 


