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Instalační manuál programu Fitlinie

Instalace nové verze
Jméno instalačního souboru programu Fitlinie ACADEMY je FitLinieFullSetupAcademyXXX.exe (XXX je
číslo verze)

Tento soubor je nutné spustit. Na systémech Windows Vista a 7 bude po spuštění zobrazeno
bezpečnostní hlášení, které je nutné potvrdit.
Jako první je zobrazeno okno pro výběr jazyka instalace.

První obrazovka instalace zobrazuje informace o číslu verze a typ instalované databáze. Zde se ujistěte,
že instalovaná databáze je typu ACADEMY.
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Další okna instalace:
Licenční smlouva - potřeba odsouhlasit standardní licenční smlouvu na užívání software
Cílové umístění - cílová složka kam bude program instalován (doporučeno neměnit)
Složka v nabídce Start - název v seznamu programů v nabídce Start (doporučeno neměnit)
Další úlohy - možnost vytvoření zástupce programu na ploše Widows
Instalace
Po instalaci (může trvat i několik minut) můžete instalační program uzavřít. Je možné zároveň spustit
program Fitlinie.
Upozornění:
Pokud se na úvodní obrazovce objeví namísto "průvodce instalací" text "původce instalací/aktualizací"
máte v PC již program Fitlinie nainstalován a bude provedena pouze aktualizace programu. Aktualizace
se týká pouze samotného programu, databáze zůstane zachovaná (a to i v případě, že máte v PC
některou ze standardních verzí, např Fitlinie Personal !!! = rozšířená databáze Academy se do PC tedy
vůbec nenahraje. Viz zde).
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Registrace nové verze
Pokud se instalovala nová verze (nešlo o aktualizaci), pak je při prvním spuštění programu zobrazeno
okno pro vložení registračních kódů.
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Všechny tři registrační texty (registrační jméno, registrační adresa, registrační kód) je NUTNÉ vložit do
programu naprosto přesně. Jakákoli chyba (mezera navíc, chybný znak) znemožní provést registraci
programu a tlačítko "Uložit registraci" zůstane neaktivní. K přenosu kódů do programu je ideální využít
schránku Widows. Tím se minimalizuje možnost překlepu.
Pozn: Registrační jméno a adresa většinou neobsahuje diakritiku. Registrační kód může obsahovat
pouze čísla a písmena F,L,N,A,B,C,D,E (pokud je v kódu kolečko jde vždy o nulu a nikoli o písmeno
"O")
Pokud jsou registrační kódy zapsané správně, stiskněte tlačítko "Uložit registraci"
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Instalace aktualizace
Aktualizační soubor programu Fitlinie ACADEMY je shodný s hlavním instalačním souborem. Pokud je
po spuštění zjištěna existence programu Fitlinie v PC, pokračuje program jako aktualizace (nikoli jako
nová instalace).
Aktualizace programu Fitlinie probíhá tak, že se v PC najde a nahradí POUZE samotný program. Ten
pak obsahuje případné nové funkce apod. Databáze potravin, jídelníčky a všechna uživatelská data
zůstanou zachována.
Problém může nastat pokud v PC je již nainstalovaná "standardní" verze programu Fitlinie (Personal
apod.). V takovém případě se při aktualizaci nenahraje speciální databáze Academy. Pak je potřeba
postupovat dle tohoto návodu
Jméno aktualizačního souboru programu Fitlinie ACADEMY je FitLinieFullSetupAcademyXXX.exe (XXX je
číslo verze)
Tento soubor je nutné spustit. Na systémech Windows Vista a 7 bude po spuštění zobrazeno
© 2012 Martin Roubec
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bezpečnostní hlášení, které je nutné potvrdit.
Jako první je zobrazeno okno pro výběr jazyka instalace.

První obrazovka instalace zobrazuje informace o číslu verze a typ instalované databáze. Zde se ujistěte,
že instalovaná databáze je typu ACADEMY.

Na další obrazovce je zobrazena informace o aktualizaci

© 2012 Martin Roubec
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POZOR!! Pokud není tato obrazovka zobrazena, nejedná se o aktualizaci ale o instalaci nové verze!
Pokračování může způsobit ztrátu dat. Viz zde

Další okna instalace:
Další úlohy - možnost vytvoření zástupce programu na ploše Widows
Instalace
Po instalaci (může trvat i několik minut) můžete instalační program uzavřít. Je možné zároveň spustit
program Fitlinie.
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Registrace aktualizace
Pokud je program již zaregistrovaný (např jde o registrovanou demoverzi z kurzu) je nutné do programu
vložit nové registrační kódy k odblokování všech funkcí, popřípadě k prodloužení licence.
Po spuštění a přihlášení do programu je nutné najít a spustit z hlavního menu funkci "vložit nové
registrační kódy".
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Při vkládání registračních kódů je nutné dodržet správný postup stejně jako u registrace nové verze.
Pozn: pokud program již není možné spustit protože vypršelo časové omezení demoverze pokračujte
dle návodu
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Časově omezená demoverze Academy
Časově omezená demoverze je využívána k výuce práce s programem na kurzech výživových poradců.
Jde o plnohodnotný program, který není možné po uplynutí určité doby již spouštět.
Datum, do kdy je možné program spouštět je zobrazen na úvodní obrazovce a ve funkci "O programu"
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Do této doby je nutné program buď zaregistrovat novými registračními kódy a nebo program odinstalovat.
Pokud je po spuštění programu zobrazeno okno

je nutné pokračovat takto:
· pokud jsou v programu data, která je nutné zachovat:
- najít a smazat soubor Fitlinie.ini (pravděpodobné umístění souboru je c:\program files\fitlinie)
- pak bude při spuštění programu zobrazeno okno pro zadání registračních kódů
· pokud není nutné zachovat data programu:
- program standardně odinstalovat
- nainstalovat a zaregistrovat nový program
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Oprava databáze
Pokud se program začne chovat chybně, vykazuje nestabilitu, není možné ukládat záznamy apod je
možná příčina v porušení databáze.
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Ukázka chybových hlášení:

Toto porušení může být zapříčiněno např vlivem nekorektního ukončení programu, pádem počítače apod.
Řešení:
K programu Fitlinie je dodáván také program UdrzbaDatabaze
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Tento nástroj slouží mj. také k opravě poškozené databáze.
Postup :
- spusťte program UdrzbaDatabaze
- klikněte na tlačítko "Kontrola databáze"

Pokud bude program i po opravě databáze vykazovat chyby, kontaktujte technickou podporu programu
na info@fitlinie.cz
© 2012 Martin Roubec
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Řešení problémů
Výběr řešení některých problémů:
Instalace přes standardní verzi (Fitlinie Personal apod)
Ztráta dat při aktualizaci programu
Nefunkční čeština v programu

7.1

Instalace přes standardní verzi
Program Fitlinie ACADEMY obsahuje rozšířenou, upravenou databázi potravin obsahující mj členění na
porce apod.
Standardní instalace (Personal - PROFI FULL) obsahují standardní databázi bez těchto rozšíření. Pokud
je v počítači již nainstalován program se standardní databází a spustí se instalace verze Academy
NEDOJDE při aktualizaci k nahrání databáze Academy ale databáze zůstane Standard. Aktualizuje
se pouze samotný program (nikoli data).
Protože i struktura databáze Standard a Academy se liší, není převod dat možný.
V případě, že je nainstalovaná standardní verze je nutné ji před instalací verze Academy
nejprve odinstalovat. Pak teprve při instalaci verze Academy dojde k nahrání správné
databáze.
Typ instalované databáze je možné zjistit v programu přes tlačítko "Program" v sekci "Nastavení".
(záložka Databáze)
Pozn: Databáze "Kurzy vyzivovych poradcu (Brno)" = Academy

7.2

Ztráta dat při aktualizaci programu
Instalační program během instalace Fitlinie zapisuje do systémového registru Windows mj. informace o
čísle instalované verze.
Při následném spuštění instalace/aktualizace se pak provádí kontrola čísla verze v registru a podle toho
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se pak program chová jako aktualizace (pokud je číslo verze nižší nebo stejné než instalovaná verze) a
nebo jako nová instalace (pokud žádné číslo verze v registru není nalezeno). Pokud program Fitlinie
nebyl do počítače instalován správným způsobem, ale byl např. pouze zkopírován z jiného umístění,
nenalezne instalační program uložené číslo verze a spustí novou instalaci. Tím dojde ke kompletnímu
přepsání programu i databáze.
Řešení:
program Fitlinie je vždy nutné do počítače nainstalovat prostřednictvím instalačního souboru
Pozn: rozdíl mezi instalací aktualizace a nové verze je patrný již z první obrazovky instalačního
programu. Viz aktualizace, instalace nové verze

7.3

Nefunkční čeština v programu
Pokud dojde k chybnému zobrazení českých znaků přímo v programu (popisky, texty na tlačítkách) je
problém přímo v systému Windows.
Některé počítače s předinstalovanými českými Windows 7 mají chybně nahranou kódovou stránku.
Řešení problému:
1. otevřete v ovládacích panelech sekci "místní a jazyková nastavení"
2. na všech místech kde je nyní "čeština" (viz obrázky níže) nastavte "angličtina"
3. potvrďte tlačítkem "OK" (okno se zavře)
4. znovu okno otevřete a všude opět nastavte "čeština"
5. potvrďte tlačítkem "OK" (okno se zavře)
Tím by se měla "znovunačíst" správná kódová stránka češtiny.
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Časté dotazy
Jaké je přihlašovací heslo do programu
Po první instalaci je v databázi programu automaticky vytvořen jeden uživatel. Jméno je "testovací
uživatel" a heslo je prázdné.
Nemohu v programu najít databázi porcí.
Na databázi porcí je možné se dostat přes záložku u seznamu potravin
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Program se nedaří zaregistrovat. Tlačítko "uložit registraci" není aktivní.
Registrační jméno, registrační adresu i registrační kód je NUTNÉ vložit do programu naprosto přesně.
Viz Registrace
Pozn: při kopírování kódu přes schránku někdy program MS Outlook díky zapnuté autokorekci zamění
obyčejné pomlčky "-" za dvojité pomlčky " –" . V takovém případě je nutné pomlčky ručně upravit.
Mohu program instalovat na více počítačů?
Program je možné instalovat na takový počet PC, kolik je zakoupeno licencí. Cena multilicence (více
licencí najednou zakoupených na jednu osobu/společnost) je výhodnější než pozdější nákup dalších
licencí.
Kdy a jak dostanu registrační kódy k programu?
Po uhrazení platby jsou na emailovou adresu uvedenou v objednávce zaslané registrační kódy, doklad k
platbě a instrukce kde je možné instalační program aktuální verze stáhnout a jak program zaregistrovat.
Pokud registrační email nedorazí, zpráva pravděpodobně skončila ve spamovém koši (registrační kód
obsahuje nesmyslné znaky a spamové filtry občas takovýto email chybně vyhodnotí)
Je možné aktualizovat program Fitlinie ACADEMY standardní verzí staženou z www.fitlinie.cz ?
Ano. Protože instalační program při aktualizaci přepisuje pouze samotný program a nikoli data (viz
aktualizace), je to možné.
Instalační program nejde stáhnout
Je možné, že stažení instalace z webu pravděpodobně blokuje instalovaný antivirový program.
Je možné přeinstalovat program na nové PC?
Ano je, původní program však musí být před novou instalací ze starého PC odinstalován. Jen tak bude při
online kontrole zajištěn správný počet instalovaných licencí.
Postup při instalaci na nové PC se zachováním databáze:
- zálohujte databázi programu (složka DATA) např na CD
- odinstalujte program ze starého PC
- na nové PC nainstalujete stejnou verzi jako byla na starém PC (to je velmi důležité - struktura databáze
se v různých verzích může lišit)
- po nainstalování a zaregistrování programu na novém PC přesuňte data z CD do správného umístění na
novém PC
Po uzavření programu a následném otevření programu zmizí nová data
Problém má pravděpodobně na vině antivirový program Avast a jeho speciální funkce Sandbox, která
spouští program Fitlinie v "chráněném" režimu bez možnosti fyzicky zapisovat data na disk.
Je potřeba vypnout nebo upravit funkci Avast auto sandbox. Viz zde
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