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1 Instalace 

1.1 Systémové požadavky 

Minimální systémové požadavky pro instalaci service packu jsou shodné jako pro systém 

ELCAD/AUCOPLAN. 

1.2 Příprava před instalací 

Před zahájením instalace se přesvědčte, zda máte na cílové stanici právo instalovat nové aplikace, 

tj. administrátorská práva a že počítač, na který budete service pack instalovat, odpovídá 

systémovým požadavkům. 

 Před spuštěním nové instalace programu doporučujeme zálohovat aktuální soubory 

předchozích verzí. 

1.3 Jak spustit instalaci 

Spusťte soubor "7xx_SPx_multilingual.exe ("xx" označuje verzi ELCAD/AUCOPLANu a "x" 

označuje verzi service packu). 

 Aktuální verze service packu je ke stažení na našich internetových stránkách 

http://www.technodat.cz/technodat-elektro-service-pack. 

1.4 Průběh instalace 

Instalace se skládá z několika jednoduchých kroků, které jsou popsány níže. Instalace je shodná 

pro všechny podporované operační systémy. Případná odlišnost pro některý operační systém, 

bude vždy u jednotlivých kroků instalace zdůrazněna a vysvětlena. 

 Během instalace se můžete kdykoliv vrátit k dřívějším dialogům pomocí tlačítka [Zpět] a 

změnit volby. 
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1.4.1 Jazyk instalace 

V úvodním dialogu zvolte jazyk instalace. Tato volba má pouze vliv na jazyk během instalačního 

procesu. Po volbě jazyka stiskněte tlačítko [OK]. Standardně je přednastaven jazyk dle 

jazykového nastavení operačního systému. 

1.4.2 Úvodní obrazovka 

Uvítací obrazovka ohledně instalovaného produktu. Pro pokračování stiskněte tlačítko [Další]. 

1.4.3 Informace před instalací 

Úvodní informace ohledně instalovaného produktu. Pro pokračování stiskněte tlačítko [Další]. 

1.4.4 Cílová složka 

Zvolte pomocí tlačítka [Procházet…] cílové umístění, kam mají být data instalována. 

Předdefinována je standardní složka. Pro pokračování stiskněte tlačítko [Další]. 

 

Je provedena kontrola cílové složky, zda obsahuje správnou verzi ELCAD/AUCOPLANu. V 

případě nesprávně zvolené složky je zobrazena varovná zpráva a budete vyzváni k zvolení 

správné složky. 

 V případě tiché instalace bude instalace automaticky ukončena, pokud nebude cílová složka 

obsahovat správnou verzi ELCAD/AUCOPLANu. 

1.4.5 Přehled vlastností instalace 

Před spuštěním kopírování dat do zvolené složky je zobrazen přehled předešlých voleb. Pokud 

chcete změnit některou vlastnost, tak pomocí tlačítka [Zpět] se vraťte k odpovídajícímu dialogu, 

jinak stiskněte pro pokračování tlačítko [Instalovat]. 

1.4.6 Informace po instalaci 

Informace ohledně instalovaného produktu. Pro pokračování stiskněte tlačítko [Další]. 
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1.5 Konec instalace 

Děkujeme, že jste si nainstalovali náš produkt. Nyní si ještě můžete přečíst soubor s aktuálními 

informacemi o provedených změnách. 

1.6 Upgrade 

Pokud již máte instalován předchozí service pack pro danou verzi ELCAD/AUCOPLANu, tak 

dojde vždy k přepsání původní verze. Aktuální verzi service packu zjistíte po spuštění programu 

ELCAD/AUCOPLAN. 

1.7 Odinstalování 

Service pack není možné samostatně odebrat z vašeho počítače. K odinstalování dojde zároveň s 

odinstalováním původní instalace ELCAD/AUCOPLANu. 

http://www.technodat.cz/technodat-elektro-service-pack


 
 

 

Technodat Elektro, s.r.o. 6 / 7 
http://www.technodat.cz/technodat-elektro-service-pack 

2 Parametry příkazového řádku 
Instalační program akceptuje volitelné parametry příkazového řádku. 

 

/SILENT 

Tichá instalace, která zobrazuje pouze dialog s průběhem instalace. 

 

/VERYSILENT 

Během instalace není zobrazen žádný dialog. 

 

/SUPPRESSMSGBOXES 

Potlačení zobrazení zpráv (například zpráva o nesprávné verzi ELCAD/AUCOPLANu). Má 

význam pouze s přepínači /SILENT nebo /VERYSILENT. 

 

/LOG 

Vytvoření log souboru do uživatelské dočasné složky (TEMP) 

 

/LOG="x:\jmeno souboru" 

Vytvoření log souboru podle specifikovaného jména a cesty 

 

/LANG="nazev jazyka" 

Definování jazyku instalace 

cz - česky 

en - anglicky 

 

/DIR="x:\jmeno slozky" 

Definování cílové složky pro instalaci 

 

Příklad 1: 

7xx_SPx_multilingual.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES 

 

Příklad 2: 

7xx_SPx_multilingual.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /LOG 

/DIR="C:\Program Files (x86)\aucotec\elcad\7xx" 
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Firma TECHNODAT Elektro, s.r.o. Vám přeje mnoho 

úspěchů se softwarem ELCAD/AUCOPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S využitím ELCAD/AUCOPLANu se můžete seznámit 

na  našich školeních. 
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