Prenos programu basic.sk na nový (iný) počítač
Pri prenose programu basic.sk na nový (iný) počítač (PC) navrhujeme nasledovný postup. Predpokladom sú mierne
pokročilé znalosti práce s PC a prenosné zariadenia na kopírovanie (USB kľúč, externý disk, ...).

1. Začneme na pôvodnom PC. Zistíme umiestnenie inštalácie programu.
Na ploche PC vyhľadáme ikonu, ktorou bol program doteraz spúšťaný:

Nastavíme ukazovateľ myši na ikonu, použijeme pravé tlačidlo myši. V zobrazenom okne vyhľadáme možnosť
Vlastnosti a stlačíme ľavé tlačidlo myši

V zobrazenom okne je na záložke Odkaz zapísaný adresár, v ktorom je program nainštalovaný

2. Na nový PC je potrebné preniesť nielen údaje aktuálneho roku, ale aj prostredie pre správne fungovanie programu
resp. aj údaje starších rokov. Preto odporúčame preniesť kompletný adresár basic.sk z pôvodného počítača. Ďalej
budeme teda pracovať s celým adresárom programu.
Základný adresár po odporúčanej pôvodnej inštalácii je adresár basic.sk (v prípade neštandardnej inštalácie môže
mať adresár iný názov, postupujte podľa zistenia v predchádzajúcom bode). Na ktorom disku v PC bol vytvorený
sme zistili v bode 1. V tomto prípade je to disk C:. Vyhľadáme teda na PC disk C: a príslušný adresár basic.sk

Nastavíme kurzor myši na názov basic.sk a použijeme pravé tlačidlo myši. Z ponuky v okne si vyberieme voľbu
kopírovať:

Po ukončení tejto operácie vyhľadáme na PC pripojené prenosné USB zariadenie (ako vzor je zobrazený USB kľúč)
:

Nastavíme kurzor myši na zariadenie USB, použijeme pravé tlačidlo myši a použijeme voľbu Prilepiť

Po ukončení operácie USB zariadenie z pôvodného PC odoberieme a pokračujeme na novom PC

3. Na novom PC je postup opačný. Po vložení USB zariadenie toto použijeme ako zdroj kopírovania (nastavíme sa na
adresár basic.sk na USB zariadení, pravé tlačidlo myši, voľba Kopírovať).
Vyhľadáme disk C: (odporúčame na novom PC použiť rovnaké umiestnenie programu ako na pôvodnom z dôvodu
zachovania nastavení, nie je podmienkou, disk môže byť ľubovoľný), použijeme na názve disku pravé tlačidlo myši
a voľbu Prilepiť.
4. Po prenesení obsahuje adresár basic.sk všetky údaje ako na pôvodnom PC v štruktúre:
Adobe Acrobat X SK – inštalačné súbory slovenskej verzie programu Adobe reader verzia X
basicRR – dáta usporiadané podľa jednotlivých rokov (RR = posledné dve číslice roku). Ak staršie roky na novom
PC nepotrebujete, môžete ich zmazať (odporúčame ponechať pre možnosť zobrazenia historických údajov)
h_pas – súbory potrebné pre správne fungovanie programu
Unistal – aplikácie pre úplné odinštalovanie programu basic.sk
Žiadne ďalšie súbory v tomto adresári nie sú potrebné.

5. Aby bolo možné na novom PC program spustiť, je potrebné vytvoriť prostredie pre beh programu. V adresári
basic.sk vyhľadáme adresár h_pas,

potom v adresári h_pas vyhľadáme adresár redist,

a v adresári redist vyhľadáme program redist (.exe)

Nastavíme kurzor myši na názov redist, použijeme pravé tlačidlo na myši a z ponuky vyberieme voľbu Spustiť ako
správca

Po spustení program zobrazí okno s označenými knižnicami, ktoré budú inštalované (časť obrazovky s kontrolou
Hardware ignorujte ). V okne nie je nutné nič meniť, je potrebné použiť tlačidlo Inštalovať (počas inštalovania
program môže požadovať potvrdenie od užívateľa, odporúča sa povoliť inštaláciu všetkých komponentov). Tento
proces sa spustí len raz (len pred prvým spustením programu basic.sk na PC, na ktorom predtým basic.sk nebol
nikdy spustený).

Pozn.: podľa našej skúsenosti program na nových (rýchlych) PC všetko spracuje do niekoľkých sekúnd bez oznamu
o ukončení procesov.
6. V novom PC je vhodné vytvoriť odkaz pre jednoduché spustenie programu pre príslušný rok. Na voľnom mieste
na ploche obrazovky použite pravé tlačidlo myši, voľba Nový a potom voľba Odkaz

v zobrazenom okne použiť tlačidlo Prehľadávať

a vyhľadať umiestnenie súboru basicsk.exe – postupne volíte: Tento počítač – Lokálny disk C: (prípadne iný, podľa
vášho umiestnenia) – basic.sk – basic19 (pre rok 2019) a označíte (kliknete) na súbor basicsk (prvý v poradí)
a použijete tlačidlo OK:

Umiestnenie programu sa zapíše do okna kde môžete skontrolovať, či je toto umiestnenie správne. Ak áno,
použijete tlačidlo Ďalej:

V ďalšom kroku musíte odkaz nazvať, odporúčame do názvu odkazu umiestniť aj príslušný rok. Operáciu ukončíte
tlačidlom Dokončiť.

Na ploche PC vznikne odkaz pre spustenie programu pre rok 2019. Pre lepšie odlíšenie odkazov pre jednotlivé
roky odporúčame zmeniť ikonu odkazu.
Nastavíte sa na ikonu, použijete pravé tlačidlo myši a v ponuke voľbu Vlastnosti.

Na záložke Odkaz použijete tlačidlo Zmeniť ikonu

V zobrazenom okne použijete tlačidlo Prehľadávať

a z ponuky v ďalšom okne vyberiete (označíte jedným klikom myši) súbor basicsk2019 s ikonou a operáciu
dokončíte tlačidlom Otvoriť.

Zmenu dokončíte tlačidlom OK a na nasledujúcej obrazovke opäť tlačidlom OK.

Tento postup je potrebné opakovať pre všetky roky, ktoré budú na PC spúšťané.
7. Pri prvom spustení na novom PC program doinštaluje niektoré chýbajúce knižnice. Tento proces sa spustí
automaticky a len raz na novom počítači. Pri každom ďalšom spustení programu tento proces už neprebehne.
8. Pre správne zobrazenie grafických zostáv odporúčame v novom PC doinštalovať program Adobe Reader
(slovenskú verziu X z adresára basic.sk alebo verziu DC zo stránky Adobe).

Kolektív tvorcov programu basic.sk

