
Instalace programu účto 2015 

1) Stáhněte a spusťte instalační soubor.

Objeví-li se upozornění ! Neznámý program požaduje přístup k tomuto počítači, potvrďte 
Povolit. Ukáže-li se okénko 16 bit MS-DOS subsystem s upozorněním This system does not 
support fullscreen mode…, volte Přeskočit. Instalační program poběží v malém okně.

2) Instalační program se ohlásí nadpisem INSTALACE PROGRAMU ÚČTO 2015 a nabídne 

Adresář: C:\UCTO2015

Doporučujeme tento adresář potvrdit klávesou Enter (Instalovat). Potřebujete-li program 
instalovat jinam, stiskněte A a napište jiný disk či adresář. Jméno musí vyhovovat konvencím 
DOSu (nejvýše 8 znaků). Instalujte vždy do prázdného adresáře, jinak účto nebude správně 
fungovat. V žádném případě nevolte adresář obsahující starší účto. Došlo by k nevratnému 
poškození účetních dat.

3) Překontrolujte umístění a zvolte Instalovat.

Instalační program založí na disku požadovaný adresář a postupně jej naplní. Průběh instalace 
můžete sledovat na diagramu dole. Instalace trvá až několik minut.

Během instalace může instalační program ohlásit Program doplní nebo přepíše parametr 
FILES=150 a nato Program uložil původní CONFIG.SYS .... Obě tato hlášení potvrďte 
klávesou Enter.

Instalace skončí hlášením Instalace byla dokončena. Potvrďte Enter (OK). Pak zavřete 
tlačítkem Konec v záhlaví okno Instalační CD… a vyjměte disk z mechaniky.

Ukáže-li se okénko Pomocník s kompatibilitou programů s tvrzením Tento program 
pravděpodobně není správně nainstalován, potvrďte Tento program je nainstalovaný správně.

Počítač restartujte (Start /Vypnout /Restartovat).

4) Spusťte účto poklepáním myší na zástupce (ikonu) s názvem ÚČTO 2015 vytvořeného při 
instalaci.

Pokud se zástupce nevytvořil, vytvořte jej spuštěním ZZZ.BAT z adresáře s účtem. V případě 
potíží zavolejte od počítače naši technickou podporu 487 722 211. S vaší pomocí problém 
vyřešíme.

5) Při prvním spuštění se zobrazí Licenční a záruční podmínky programu Účto. 

Schvalte je volbou /Ano, souhlasím – jinak nebude možno pokračovat. Do tabulky licenčních 
údajů opište registrační číslo a další údaje z faktury, případně z licenční karty. Není-li licence 
časově omezena, na posledním údaji (Licence platí do:) nic nepište, jen stiskněte Enter.

Nepíše-li klávesnice česky, pište bez čárek a háčků. Lze je doplnit později. Je-li v licenčních 
údajích chyba, opište licenční údaje i s chybou, abyste mohli pokračovat. Chybu nám ohlaste – 
při nejbližší příležitosti ji odstraníme.

6) Pokud jste instalovali další verzi (upgrade) účta, proveďte převod dat podle samostatného návodu.
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