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Předpoklad 1.

Pro úspěšnou instalaci TechIS je nutné mít nainstalovaný
Microsoft .NET Framework minimálně ve verzi 4.5.2

Webový instalátor (vyžaduje připojení k internetu v průběhu 
instalace) a návod k instalaci je k nalezení na stránce 
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=17851

Plná verze instalátoru a návod k instalaci je dostupný na stránce
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=17718

V případě, že na počítači není 

nainstalována minimální požadovaná 

verze .NET Framework, instalační 

program zobrazí chybovou hlášku 

s odkazem na jeho stažení.

Po instalaci .NET Framework 

je nutno instalátor znovu spustit.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY TECHIS 
Pro více informací navštivte www.techis.eu

Předpoklad 2.

Předpoklad 3.

Instalace pokračuje 
stiskem tlačítka .Další

Na záložce Služby rolí IIS sjedeme na 
WebServer => Application Development 
a zaškrtneme ASP.NET 4.X (poslední 
číslo se může lišit dle instalované verze 
Windows Serveru a .NET Frameworku). 

Pro úspěšnou instalaci webové aplikace 
TechIS Web Terminal je třeba:

kliknout na ASP.NET 4.X - poslední číslo 
se liší dle systému a nainstalovaného 
.NET Frameworku.

Po zakliknutí se automaticky zaškrtnou 
(v případě desktopu) nebo nabídnou
k instalaci (v případě serveru) zbývající IIS 
rozšíření s tímto související.

http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=17851
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=17718
www.techis.eu
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NÁVOD K INSTALACI SYSTÉMU TECHIS

Výběr jazyka instalace

Krok 1.

Krok 2.

Instalace pokračuje 
stiskem tlačítka .Další

Úvodní obrazovka instalace

Vyberte jazyk instalace a potvrďte
stiskem tlačítka .OK
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NÁVOD K INSTALACI SYSTÉMU TECHIS

Na této obrazovce je nutno 
odsouhlasit licenční podmínky 

pro užívání produktu TechIS 
zaškrtnutím volby 

Souhlasím s podmínkami...

... po zaškrtnutí okénka  Souhlasím s podmínkami
se aktivuje tlačítko .Další

Licenční ujednání

Krok 3.

Vložení licenčního souboru

Krok 4.

Po vložení licenčního souboru
pokračujte stiskem .Další
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Konfigurace databáze pro produkt TechIS

Nastavení připojení k databázi

Na této obrazovce probíhá konfigurace připojení 
k databázovému server a inicializace databáze 
produktu TechIS.

V případě, že jsi nejste jisti některou 
z položek konfigurace připojení k 
databázovému serveru, kontaktujte prosím 
správce Vašeho systému nebo oddělení IT.

V PŘÍPADĚ, ŽE...

používáte Microsoft SQL 
Server 2012 a novější nebo 

máte z bezpečnostních

důvodů odstraněn účet
"NT AUTHORITY\System" 

z role sysadmin SQL 
serveru musíte vždy zvolit 

možnost SQL Server 
Authentication.

ADRESA SERVERU
IP adresa nebo jméno serveru

(například: localhost, 127.0.0.1, 168.192.44.11, dbserver apod.).

TYP DATABÁZE
Microsoft SQL Server.

PORT
Ponechat výchozí 

nastavení nebo změnit 
dle nastavení 

databázového serveru.

UŽIVATELSKÉ JMÉNO
Uživatelské jméno 

(pouze v případě SQL 
Server Authentication).

HESLO
Heslo daného uživatele 
(pouze v případě SQL 

Server Authentication).

DATABÁZE
Jméno databáze, kterou 

bude produkt TechIS 
využívat.

Volbou Přeskočit inicializaci databáze u instalace 
nebude provedena žádná databázová operace a správce 
systému musí provést inicializaci manuálně. Tato volba 
umožňuje použít například data vytvořená v demoverzi 
produktu pro plnou verzi TechIS. Tato volba je pouze pro 
zkušené uživatele a administrátory databázového 
serveru.

JEN PRO ZKUŠENÉHO UŽIVATELE NASTAVENÍ INICIALIZACE DATABÁZE

Instalátor produktu TechIS umožňuje inicializovat 
výchozí nastavení databáze již v průběhu instalace.

Vytvoření + schéma+data - vytvoří novou databázi, její schéma 
a inicializuje výchozí data produktu TechIS (doporučeno).

Schéma + data - aktualizuje pouze schéma již existující databáze 
a inicializuje data produktu TechIS.

Pro ověření zadaných

údajů použijte 

TEST SPOJENÍ.
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Volba způsobu provozování systému TechIS

Tato volba je možná pouze pro instalaci plné 
(licencované) verze produktu TechIS.

SAMOSTATNÝ IIS SERVER

Pouze při instalaci webové části. Tuto možnost zvolte 

v případě, že server na kterém provádíte instalaci TechIS, 

nebude sloužit jako webový server pro TechIS Web 

Terminal či TechIS Mobile.

V tomto případě budou zdrojové soubory umístěny

v instalačním adresáři.

LOKÁLNÍ INSTALACE

Slouží k provozu systému pouze na počítači, 

kde je instalátor spuštěn. Veškeré adresáře 

a soubory jsou tedy umístěny na tomto 

počítači. Pokračováním pomocí

tlačítka  bude zobrazen dialog pro  Další

dokončení instalace systému TechIS.

SÍŤOVÁ INSTALACE

Slouží k provozu systému TechIS v síťovém 

režimu, kdy produkt používá více uživatelů. 

Konfigurace tohoto nastavení je popsána 

v kapitole Konfigurace síťové verze TechIS.

Systém TechIS
TechIS lze provozovat ve dvou režimech, 

a to v lokálním a nebo v síťovém režimu.
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Volba způsobu provozování systému TechIS

Tato volba je možná pouze pro instalaci plné 
(licencované) verze produktu TechIS.

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Uživateli provádějící instalaci je umožněno specifikovat dvě reprezentace stejné složky. Tohoto je vhodné využít 
v případech, kdy je žádoucí omezit přístup uživatelů systému TechIS k této složce pouze v režimu pro čtení. Sdílená 
složka pro instalaci pak umožňuje i zápis pro uživatele, který provádí instalaci. Takto je zajištěno oddělení práv pro 
uživatele systému TechIS a administrátory IT.

V případě, že tento scénář nebude při provozu podporován, je nutné uvést do obou polí cestu ke stejné sdílené složce.

Cestu lze ověřit tlačítkem Test

a pokud je cesta platná,

aktivuje se tlačítko DALŠÍ.

Síťová UNC cesta ke sdílené složce pro 
aktualizace na straně klienta
Sdílená složka sloužící k aktualizaci klientů 
systému TechIS ve formátu \\server\složka.

Uživatelé systému TechIS musí mít 
přístup k této složce v režimu 
pro čtení.

Síťová UNC cesta ke sdílené složce
pro instalaci

Složka pro instalaci, která je přístupná v 
režimu pro zápis pro uživatele provádějící 
instalaci.

Konfigurace síťové verze TechIS
Pro provoz systému TechIS v síťovém režimu je 
nutno nastavit sdílenou složku pro aktualizace 
klientských aplikací.
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Krok 7.

Po volbě  budeInstalovat
produkt TechIS nainstalován.

V případě, že jste zvolili souborové uložiště 
dokumentů, je třeba zadat cílovou složku pro 

ukládání dat.

(např.  pro lokální uložení souborů,D:\DMS
a nebo  pro síťové\\SERVER\DMS

uložení souborů)

Dokončení instalace TechIS
Volba umístění souborů instalace 
produktu TechIS a doplňující nastavení.

Úložiště dokumentů můžete vybrat z několika 
typů. Nyní jsou k dispozici dva typy, a to 

databázové a souborové uložiště.

V případě, že byla zvolena lokální instalace 

produktu TechIS je dále možno zvolit,

zda budou vytvořeni zástupci na ploše

počítače a v nabídce start.

Adresa, pod kterou bude webová aplikace
po instalaci dostupná.

Výsledná adresa bude ve formátu
http://domena/WebTerminal/

(např. http://techis solutions.eu/WebTerminal/)

Při výběru protokolu https je potřeba vybrat
a naimportovat certifikát.
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Souborová služba vyžaduje pro korektní funkcionalitu
oprávnění pro čtení/zápis na tuto složku

Během instalace dochází k ověření splnění systémových požadavků pro provoz webové aplikace. Pokud není nainstalovaná IIS v 7.0 
a vyšší nebo .NET v 4.5 a vyšší bude na to uživatel v 6. kroku upozorněn dialogem.

Pokud webovou aplikaci nepožadujete, pokračujte v instalaci. V opačném případě instalaci ukončete v tomto kroku, doinstalujte výše 
uvedené systémové požadavky a spusťte instalaci produktu TechIS znovu.

Krok 8.

Po volbě  následuje úvodní Dokončit
konfigurace systému TechIS.

Po úspěšné instalaci systému TechIS je zobrazena potvrzující obrazovka.

Konec instalace TechIS
Po úspěšné instalaci systému TechIS 

je zobrazena potvrzující obrazovka.

Systém TechIS je možno spustit z umístění zvoleného 

při instalaci produktu nebo ikonou na ploše

(pokud tato možnost byla zvolena).
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KONFIGURACE SAMOSTATNÉHO IIS SERVERU

Vložení zdrojových souborů

Krok 1.

V případě, že jste v průběhu instalace vybrali volbu SAMOSTATNÝ IIS SERVER, je potřeba IIS server 
nakonfigurovat, aby na něm mohla běžet webová část TechIS.

Webová část se skládá ze dvou aplikací: OData služba a WebTerminal. Zdrojové soubory obou aplikací 
najdete po dokončení instalace TechIS v instalačním adresáři.

Předpokladem pro běh webové části TechIS je nainstalovaný .NET minimálně ve verzi 4.7.2
a jeho zaregistrování v IIS.

Pro správnou funkčnost OData služby musí být v AppPoolu na IIS serveru
povolen běh 32 bitových aplikací (viz krok 4).

Aby mohl WebTerminal komunikovat s OData službou, je nutné nastavit v jeho konfiguračním souboru adresu,
na které OData služba běží (viz krok 5).

Po dokončení instalace TechIS se v instalačním 
adresáři objeví ve složce 
WebApplicationInstaller soubory 
Apps.WebTerminal.zip OData.WebHost.zip a .

Tyto soubory rozbalte do složky 
C:\inetpub\wwwroot.
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Převedení ODataWebHost

na aplikaci

Krok 2.

Ve  Správci Internetové informační služby
otevřete složky  a .Weby Default Web Site
Zde se nachází archivy rozbalené
v předchozím kroku.

Nad složkou  klikněte pravým OData.WebHost
tlačítkem a vyberte volbu .Převést na aplikaci

Pokračujte stisknutím
tlačítka .OK
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Fondy aplikací

Krok 3.

Přejděte do složky , klikněte Fondy aplikací
pravým tlačítkem na fond s názvem 
DefaultAppPool Upřesnit nastavení a zvolte ... 

Povolení 32 bitových aplikací

Krok 4.

Zde nastavte volbu  Povolit 32bitové aplikace
na hodnotu .True

Pokračujte stisknutím
tlačítka .OK
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Nastavení adresy OData služby

Krok 5.

Přejděte do složky 
C:\inetpub\wwwroot\Apps.WebTerminal
a otevřete soubor config.js.

Zde zadejte skutečnou adresu, na které
běží OData služba
(např. ).http://localhost/OData.WebHost

Poté soubor uložte.

Spuštění WebTerminal

Krok 6.

Nyní můžete v prohlížeči otevřít adresu webové 
aplikace WebTerminal
(např. ).http://localhost/Apps.WebTerminal
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NÁVOD NA AKTUALIZACI

Úvodní obrazovka aktualizace

Krok 1.

Licenční ujednání

Krok 2.

Na této obrazovce je nutno 
odsouhlasit licenční podmínky 

pro užívání produktu TechIS 
zaškrtnutím volby 

Souhlasím s podmínkami...

... po zaškrtnutí okénka  Souhlasím s podmínkami
se aktivuje tlačítko .Další

Aktualizace pokračuje stiskem
tlačítka Další
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Vložení licenčního souboru

Krok 3.

Po vložení licenčního souboru
pokračujte stiskem .Další

Krok 4.

Aktualizace pokračuje 
stiskem tlačítka .Další

Umístění webových částí
Volby této obrazovky ovlivňují 

nastavení webových částí produktu.

Adresa, pod kterou bude webová aplikace pro 
instalaci dostupná. Výsledná adresa bude ve 

formátu http://domena/WebTerminal/

(např. http://techis-solutions.eu/WebTerminal/)

Dokumenty budou po aktualizaci ukládány do 
vybraného typu uložiště. Dokumenty z předchozí 
verze budou po aktualizaci umístěny v databázi.
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Krok 5.

Krok 6.
Konec aktualizace TechIS
Po úspěšné aktualizaci systému 

TechIS je zobrazena potvrzující 

obrazovka.

Záloha aplikačních souborů 
Před aktualizací produktu je vhodné 

zálohovat aplikační soubory.

Tato záloha pomůže při případné 

obnově původní verze produktu

Aktualizace pokračuje 
stiskem tlačítka .Další

Aktualizaci Dokončit
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