
 

 

 
 

                                                                            

 
              INŠTALOVANIE PROGRAMOVEHO CELKU INSYPOJ(P) V SIETI LAN – WINDOWS 32/64bit   
 
                                                                             
   

Programy INSYPO využívajú súborovú databázu, z tohto dôvodu je potrebné pri sieťovej prevádzke 
zabezpečiť zdieľanie súborov na hlavnom počítači (server).  Tieto súbory sú potom využívané okolitými 
počítačmi (klient). Server môže byť samostatný počítač na ktorom sa nepracuje alebo jeden z počítačov 
firemnej siete ktorý zároveň slúži na bežnú prácu. Server by mal byť výkonný počítač ktorý musí byť zapnutý 
ako prvý a vypnutý ako posledný, resp. stále zapnutý.   

 
Pre správne fungovanie programov INSYPO v sieti musia byť splnené nasledujúce podmienky: 

 Na každom počítači musí byť sieťová verzia databázového programu UFAND. Tuto databázovú 
verziu UFAND posielame len užívateľom ktorí si u nás zakúpili sieťovú verziu INSYPO. Štandardne 
posielame nesieťovú verziu. 

 Na každom počítači musí byť nastavené unikátne číslo (1 až 255) v príkaze set lannode=   
V počítači set lannode=1 bude v INSYPO ponuka pre archivovanie a obnovenie údajov. V počítači 
set lannode=100 a väčšie číslo bude v INSYPO ponuka pre archivovanie údajov.  

 Na každom počítači musia byť zadané sieťové licenčné kódy pre INSYPO 
 
Programy INSYPO môžete inštalovať do adresára (knižnica, složka) s ľubovoľným menom (odporúčame 

meno max. 8 znakov s prvým nenumerickým znakom).  Predpokladajme, že  INSYPOP bude v adresári  
INSYPOP (to isté platí aj pre INSYPOJ). 
 

Nastavenie servera 
 
     Server pre programy INSYPO slúži na zdieľanie súborov. 
     Z bezpečnostných dôvodov neodporúčame zdieľať celý disk. Je bezpečnejšie vytvoriť adresár a tomuto 
nastaviť zdieľanie. Napr. na serveri si vytvoríme adresár C:\UC pre tento adresár nastavíme zdieľanie – plný 
prístup. 
 

Príprava servera na ktorom sa  n e p r a c u j e 
 

Takýto vyhradený server môže byť Windows 32 bit alebo 64 bit, alebo napr. Linux so Sambou. 
Pre INSYPO nie je potrebné nič inštalovať, server  zabezpečuje len zdieľanie súborov.  
Na serveri si vytvoríme podadresár napr. C:\UC\INSYPOP\FIRMA01 pri multiverzii aj 

C:\UC\INSYPOP\FIRMA02  C:\UC\INSYPOP\FIRMA03 atď. 
 
 

Príprava servera na ktorom sa  p r a c u j e 
 

V prípade, že v sieti nie je vyhradený server na ktorom sa nepracuje, potom jeden počítač na ktorom sa 
pracuje slúži aj na zdieľanie súborov. Takýto počítač pre programy INSYPO potom je aj serverový aj klientsky 
počítač. 

Musí byť nainštalovaný sieťový UFAND pre INSYPO 32 bit v koreňovom adresári jednotky na ktorej je 
program, napr. C:\UFAND42, pre INSYPO 64 bit do podadresáre, napr. C:\UC\INSYPOP\UFAND42. 

Nainštalujeme program INSYPOP (C:\UC\INSYPOP).  



 

 

Do štartovacieho bat-súboru  
(C:\UC\INSYPOP\)startp.bat (INSYPO 32 bit) resp.  
(C:\UC\INSYPOP\VDOSPLUS\)vstartp.bat (INSYPO 64 bit)  dopíšeme príkaz  SET LANNODE=1. 

Po spustení zapíšeme sieťové licenčné kódy. Po zadaní sa zobrazia parametre pre lokálnu sieť. Vyplníme 
ich podľa obrázku. 

  

 
    
 

Nastavenie klienta 
 
     Na klientovi si namapujeme napr. disk U takto:  

- otvorime počítače v sieti, vyhľadáme server a otvoríme ho 
- mala by sa medzi ostatnými prostriedkami objaviť adresár UC 
- klikneme na UC pravým tlačítkom myši a vyberieme položku pripojiť sieťovú jednotku 
- vyberieme písmenko U     

 

 
 
Takto nám pribudne na klientovi jednotka U,  jednotka U je vlastne namapovaný adresar zo servera, tu 

budú uložené dáta. Na túto jednotku z klienta neinštalujte program! Program inštalujte na lokálny disk 
(C,D..).  

UFAND a programy INSYPO inštalujeme tak ako na serveri kde sa pracuje.  
Do set lannode= zapíšete ďalšie unikátne číslo.  
Parametre pre sieť zapíšete podľa obrázku 



 

 

 
 
Pokial ste už používali INSYPO nesieťovú verziu tak prekopírujte dáta na server. Data sú uložené v adresári  
INSYPOP\FIRMA01..99. V našom  prípade z C:\INSYPOP\FIRMA01..99 do U:\INSYPOP\FIRMA01..99 tak 
isto aj súbor C:\INSYPOP\FIRMY.000   do U:\INSYPOP\FIRMY.000   – tento súbor obsahuje zoznam firiem pri 
multiverzii programu. 
 
     Pri 64 bitovej verzii Windows meno servera musí byť INSYPO. V prípade že meno je iné ako INSYPO, 
vtedy pri štartovaní INSYPO vyskočí okno vDosPlus 
 

 
 
a treba odkliknúť. Program INSYPO ďalej funguje bez problémov. 
V prípade že premenovanie servera je nemožné a pre užívateľa klikanie na úvodne okno je problém, tak je 
potrebné registrovať vDosPlus na iné meno servera na adrese: https://www.vdos.info/register.html 
 

https://www.vdos.info/register.html

