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1 Úvod 
Softwarový produkt OBES je informační systém určený pro obecní a městské úřady, popř. pro další 
typy institucí. Podporuje důležitou evidenční agendy - Evidence smluv. 

Softwarové řešení systému je založeno na architektuře klient – server. Data jsou spravována 
databázovým SQL serverem (Microsoft), aplikace je vytvořená pro operační systém Windows ve 
vývojovém prostředí Power Builder (Sybase). 

Uvedené technické prostředky poskytují nástroje usnadňující práci uživatele s rozsáhlými daty 
(vyhledávání, filtrování) a zajišťují bezpečnost uložených dat. 

Aplikační prostředí umožnuje export údajů pro případné další zpracování v kancelářských aplikacích 
(formáty XLS, PDF, TXT, HTML a další). 

Tato příručka popisuje postup při instalaci, nastavení a zprovoznění systému OBES. 

 

Doporučujeme, aby instalaci provedl pracovník obeznámený se správou počítačů případně 

pověřený správou počítačové sítě. 
 

Péče věnovaná všem nezbytným krokům při instalaci se Vám v budoucnu vrátí v podobě 

kvalitního zabezpečení Vašich dat a v širokých možnostech instalovaného programu. 
 

Upozornění: Prostředí, ve kterém budete provádět nastavování systému, se může do určité míry lišit 
oproti návodu v závislosti na verzi operačního systému Windows daného počítače. 

2 Technické podmínky 

2.1 Požadavky na HW 
Zde jsou uvedeny doporučené konfigurace počítačů pro bezproblémový provoz samotného systému 
OBES. Pokud jsou zároveň spouštěny další aplikace, mohou být požadavky vyšší. 

 

Požadavky na server Doporučené hodnoty 

Počítač a procesor Procesor Intel nebo kompatibilní, 
Pentium 500 MHz nebo vyšší. 

Paměť 1 GB nebo vyšší 

Pevný disk 20 GB – minimální volný prostor 

Jednotka CD-ROM Nutná pouze v případě instalace programu z vyžádaného CD 

Zobrazení Monitor s rozlišením 1024 × 768 

Polohovací zařízení myš nebo jiné kompatibilní zařízení 

 

Požadavky na stanici Doporučené hodnoty 

Počítač a procesor Procesor Intel nebo kompatibilní, 
Pentium 233 MHz nebo vyšší. 

Paměť 512 MB nebo vyšší 

Pevný disk 1 GB – minimální volný prostor 

Zobrazení Monitor s rozlišením 1024 × 768 nebo vyšším. 

Polohovací zařízení myš nebo jiné kompatibilní zařízení 

 

Tiskárna Doporučené hodnoty 

 laserová tiskárna s dostatečnou rychlostí odpovídající očekávanému 
objemu tištěných dokladů 

Poznámka: připravené tiskové výstupy často v maximální míře 
využívají šířku používaného formátu papíru A4; v případech použití 
určitého konkrétního typu tiskárny se může stát, že se část textu při 
okraji nevytiskne. Při výběru tiskárny je proto vhodné posoudit 
parametry tiskárny i z hlediska velikosti tiskové oblasti, která zůstává k 
dispozici po odečtení velikosti okrajů, do kterých konkrétní tiskárna 
není schopna tisknout. 
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2.2 Požadavky na SW 
V tabulce jsou uvedeny požadavky na Softwarové vybavení počítače.  

 

Požadavky 

na server 

Doporučené hodnoty 

Operační 
systém 

Windows 2000 Server nebo Windows 2003 Server a vyšší 
Windows XP SP3 a vyšší 

Databázový 
systém * 

Microsoft SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 včetně volně 
šiřitelných edicí (MSDE 2000, SQL Server 2005/2008 Express edition) 
 

* Volně šiřitelná edice SQL Server 2008 Express je součástí instalačního balíčku 
OBES. 
 

Instalace SQL Serveru 2008 Express R2 z dodaného instalačního balíčku 

vyžaduje mít nainstalován Windows Installer 4.5, Microsoft .NET Framework 3.5 

a Windows Power Shell 1.0. Pokud se během instalace SQL Serveru zjistí 
nepřítomnost těchto komponent, budete na to upozorněni, vyzváni k jejich instalaci a 
k následnému opakování instalace  SQL Serveru (viz bod 4.1 a přílohu č. 3). 
 

Windows Installer 4.5  
Aktuální verzi Windows Installer v počítači je možné zjistit příkazem msiexec 
zadaným do příkazového řádku. Požadovanou verzi je možno stáhnout na adrese  
http://www.microsoft.com/downloads/cs-cz/details.aspx?FamilyID=5a58b56f-60b6-
4412-95b9-54d056d6f9f4 
Zde je potřeba vybrat příslušnou verzi podle operačního systému nainstalovaného na 
daném počítači (ve většině případů půjde o soubor WindowsXP-KB942288-v3-
x86.exe určený pro 32 bitovou verzi operačního systému). 
 

Microsoft .NET Framework 3.5  
Aktuální verzi Microsoft .Net Framework v počítači je možné zjistit v ovládacích 
panelech / Přidat nebo odebrat programy. Požadovanou verzi je možno stáhnout na 
adrese 
http://www.microsoft.com/downloads/cs-cz/details.aspx?FamilyID=AB99342F-5D1A-
413D-8319-81DA479AB0D7. 
 

Windows Power Shell  
Přítomnost Windows Power Shell v počítači je možné ověřit v registrech kontrolou 
cesty HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Powershell\1. Požadovanou 
verzi je možné stáhnout na adrese 
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/management/powershell/
download.mspx Zde je potřeba vybrat příslušnou verzi podle operačního systému 
nainstalovaného v daném počítači. 

 

Požadavky na stanici Doporučené hodnoty 

Operační systém Windows XP SP3 a vyšší 

 

3 Instalace programových souborů 
Spusťte soubor OBES_setup_1104.exe  

Dál pokračujte podle pokynů instalačního programu. Během instalace je možné zvolit, zda bude 
instalována Klientská stanice nebo Server. Nejprve je nutné nainstalovat Server, tato varianta 
nainstaluje aplikaci OBES (včetně Systémového modulu pro správu aplikace a databáze) a připraví do 
určených adresářů instalační soubory MS SQL Serveru a databázi OBES. 

V případě instalace serverové části není nutné během instalace nic měnit. V případě instalace 
klientské části na dalších počítačích bude nutné v průběhu instalace zvolit jméno instance SQL 
Serveru, na kterém je nainstalována databáze OBES. Při instalaci na více klientských stanic je možné 
využít inicializačního souboru obes.ini s následujícím obsahem: 

[server] 
instance=JMENO_VASEHO_SERVERU 

Ukázka tohoto souboru je součástí instalace (adresář WRK\Instalace\Stanice). V souboru se upraví 
jméno vašeho serveru, soubor se nahraje do stejného adresáře jako instalační soubor a spustí se 
instalace. Během instalace je načteno jméno instance SQL Serveru z inicializačního souboru, takže 
stačí jednoduše všechny kroky instalace pouze potvrdit. 

http://www.microsoft.com/downloads/cs-cz/details.aspx?FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4
http://www.microsoft.com/downloads/cs-cz/details.aspx?FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4
http://www.microsoft.com/downloads/cs-cz/details.aspx?FamilyID=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7
http://www.microsoft.com/downloads/cs-cz/details.aspx?FamilyID=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/management/powershell/download.mspx
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/management/powershell/download.mspx
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4 Instalace MS SQL Serveru a příprava databáze 
POZOR! Instalace počítá s umístěním programu i MS SQL Serveru na stejném počítači. 
 
Pokud potřebujete SQL Server instalovat na zvláštním počítači, je potřeba upravit některá nastavení. 
Spojte se s námi pro projednání konkrétních požadavků a odpovídajícího instalačního postupu. 

4.1 Instalace SQL Server 2008 Express R2 
POZOR! Je potřeba dodržet systémové požadavky instalovaného programu uvedené v úvodu tohoto 
dokumentu. Pro podrobnosti se prosím spojte s firmou DRINGS. 
Instalace se neprovádí spuštěním SQLEXPRWT_x86_ENU.exe umístěného ve složce SQL Server 
2008 Express! 

 

Postup při instalaci SQL Server 2008 Express R2: 

1. ukončit práci všech aplikací 

2. spustit dávku instaluj.bat 
umístěnou ve složce c:\OBES\Wrk\Instalace\SQL Server 2008 Express 
a dále postupujte podle průvodce. V jednotlivých krocích potvrďte nabízené hodnoty. 
 
POZOR! V závislosti na výkonu počítače může instalace SQL Serveru 2008 Express R2 trvat 
i desítky minut. 
 
Běžící SQL server lze zkontrolovat následovně (kontrolu proveďte, pokud v dalších krocích není 
úspěšné připojení programu k databázi): 
Nabídka Start > Všechny programy > Microsoft SQL Server2008 R2 > Configuration tools > SQL 
Server Configuration Manager > SQL Server Services 
Zde zkontrolujte, že stav služby SQL Server (DRINGS) je „RUNNING“. 
V příloze č. 3 jsou uvedeny příklady chybových hlášení, které systém zobrazí při nedodržení 
některých systémových požadavků. 
Současně s instalací SQL Serveru se provede instalace nástrojů pro správu databáze (SQL 
Server Management Studio). 

3. doporučujeme provést restart počítače 

 
Při pochybnostech o funkčnosti nebo správnosti nastavení SQL Serveru proveďte kontrolu podle 
informací uvedených v Příloze 2 (pokud například po dokončení celé instalace po otevření Základní 
konfigurace není úspěšná akce Test připojení k databázi). 
Tuto kontrolu také proveďte při síťovém provozu programu OBES. 

 

4.2 Připojení databáze 
 

Spusťte dávku RestoreDB.bat 
umístěnou ve složce 

C:\OBES\Wrk\Instalace\Skripty SQL Server 2008\51 Instalace DEMO z HD 
 

4.3 Založení uživatelských rolí a uživatelů 
Spusťte dávku OBES_DBrole.bat 
umístěnou ve složce 

C:\OBES\Wrk\Instalace\Skripty SQL Server 2008\31 Role 

4.4 Konfigurace síťového přístupu stanice k SQL Serveru - ODBC 
Při kompletní instalaci na jediný počítač (SQL Server i program) zde není potřeba nic provádět 

(častý postup při instalaci demoverze). 

V případě instalace programu na stanici, která bude přistupovat na SQL Server nainstalovaný na 
jiném počítači prostřednictvím lokální sítě, je potřeba na stanici upravit výchozí konfiguraci 
nainstalovaného datového zdroje. 

Postupujte podle popisu v Příloze č. 1 – konfigurace datového zdroje - ODBC a v kroku 3 v parametru  

„Server“ doplňte skutečné jméno serveru (za jménem serveru je potřeba ponechat jméno instance 
DRINGS (např. Server-1\DRINGS) 
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5 Instalace programu GhostScript 
Pro zajištění možnosti převádět tiskové výstupy do formátu PDF je potřeba na stanicích instalovat 
program Ghost Script. 

Program je možné pro nekomerční účely používat bezplatně, s ohledem na pravidla jeho užívání a 
distribuce je však nutné jeho stažení koncovým uživatelem. 

Potřebný odkaz pro stažení instalačního souboru naleznete například zde: 

http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/doc/GPL/gpl871.htm  

Stáhněte do libovolného pracovní složky soubor 

gs871w32.exe (12 MB) – v případě 32bitového operačního systému 

gs871w64.exe (12 MB) – v případě 64bitového operačního systému 

Stažený soubor spusťte a postupujte dále podle pokynů. 

6 Nastavení programu 

6.1 Nastavení programu – registrace stanic 
Během provozu demoverze není registrace stanice/stanic nutná.  

Po zakoupení licence a aktivaci plné verze programu je nutné provést registraci všech stanic, na 

kterých budou jednotlivé moduly používané a pro které máte zakoupenou licenci. Spusťte Systémový 

modul. 

V okně Registrace stanic proveďte do seznamu založení počítačových stanic, které budou 
přistupovat k datům programu OBES. Pro každou stanici zvolte, které moduly může stanice používat. 
Pokud je u některé ze stanic zobrazen červený křížek, jedná se o chybnou registraci (např. je 
zaregistrováno více stanic, než pro které je zakoupena licence apod.) a proto nebude umožněn z této 
stanice přístup do programu. 

7 Spuštění programu a zahájení práce 
Z nabídky Start nebo ze složky OBES umístěné na ploše spusťte vybraný modul programu OBES. 

 

Uživatelské jméno: obes 

Heslo: obes 

 

POZOR! Při zápisu hesla je nutno rozlišovat malá a velká písmena. 

8 Odstranění případných problémů 
 

Za případným neúspěšným spuštěním programu mohou být tyto příčiny: 

Není spuštěn SQL Server Zkontrolujte, zda běží SQL Server (podle bodu 4.1.) 

Není správně provedena 
konfigurace SQL Serveru 

Především při nastavení síťového provozu stanice: 
Zkontrolujte nastavení datového zdroje (podle přílohy č. 2.) 

Databáze není připojena na 
SQL Server 

Zkontrolujte protokol o připojení databáze: 

Soubor RestoreDB.log je umístěn ve složce 

C:\OBES\Wrk\Instalace\Skripty SQL Server 2008\51 Instalace 
DEMO z HD 

Není správně provedena 
konfigurace datového zdroje 
(ODBC) 

Především při nastavení síťového provozu stanice: 
Zkontrolujte nastavení datového zdroje podle přílohy č. 1. 

Změna výchozího umístění 
programu 

V případě netypické instalace, kdy je například nutné změnit 
nabízené umístění programu (C:\OBES > D:\OBES), se s námi, 
prosím, spojte pro upřesnění vhodného postupu. 

http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/doc/GPL/gpl871.htm
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9 Odinstalování programu 
Odinstalování SQL Serveru: 

Otevřete okno Přidat nebo odebrat programy z nabídky START / Nastavení / Ovládací panely 

V seznamu programů vyberte položku Microsoft SQL Server 2008 Express R2 a klepněte na Odebrat 

POZOR! Zvláštní pozornost této akci věnujte v případě, že na tomtéž počítači je instalován 
SQL Server také pro potřeby jiného systému. Pak je potřeba odebrat pouze instanci DRINGS. 

 

Odinstalování programu OBES 

Z pevného disku odstraňte složky včetně veškerého jejich obsahu: 

c:\OBES 
c:\OBES_data 

10 Kontakt na autorskou firmu 
 

DRINGS, spol. s r. o. 
28. října 554 
511 01  TURNOV 

tel.: 481 312 286 
fax: 481 325 933 

e-mail: obes@drings.cz  
http://www.drings.cz 

mailto:obes@drings.cz
http://www.drings.cz/
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11 Příloha 1 – konfigurace datového zdroje (ODBC) na stanici 
Níže uvedené nastavení lze použít přímo na stanici, kde běží SQL Server (typicky při instalaci 
programu OBES na jedinou stanici), nebo na stanici přistupující na SQL Server prostřednictvím lokální 
sítě. 

Pro případný přístup na SQL Server prostřednictvím internetu je potřeba zvláštní nastavení, podrobné 
informace získáte u autorské firmy. 

Zaregistrování instalované databáze v systému ODBC se provádí pomocí průvodce v okně Datové 

zdroje (ODBC) nabídky 

Start/Nastavení/Ovládací panely/Výkon a údržba/Nástroje pro správu operačního systému 
Windows XP. 

Provádí se v následujících krocích: 

1. Na záložce Uživatelské DSN spusťte průvodce klepnutím na tlačítko Přidat (Add). 
 

 

2. Jako ovladač pro datový zdroj vyberte v seznamu SQL Server a stiskneme Další. 
 

 

3. Otevře se okno dalšího kroku, kde vyplníme údaje: 
 

 

Název: OBES 

Popis: OBES 

Server: jméno serveru\drings 
 

Jako jméno serveru doplňte jméno počítače. 
V případě, že konfiguraci datového zdroje provádíte přímo na počítači, na kterém 
běží SQL Server, je možné název serveru uvést tímto způsobem: 
(local)\drings 
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Pozn.: parametr napsat včetně závorek 
 

Klepněte na tlačítko Další. 

4. Nastavte volby dalšího kroku konfigurace: 
 

 

Přihlašovací ID (Login ID): obes 

Heslo (Password): obes1234 

5. V dalším kroku po zatržení volby „Změnit výchozí databázi na:“ vyberte v poli se seznamem 

připojenou databázi OBES 
a 

zrušte zatržení volby „Použít identifikátory ve standardu ANSI s uvozovkami“: 
 

 

Pokud se nenabídne databáze OBES, nebyla buď vůbec nainstalována (nebyl spuštěn skript na 
obnovu databáze) nebo nebyl spuštěn skript na vytvoření uživatelského přístupu k databázi (role). 

6. V okně dalšího kroku nastavte volbu „Změnit jazyk systémových zpráv serveru SQL Server na: 

hodnotu Czech 
 

 

a klepněte na tlačítko dokončit. 
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7. Následně se otevře okno uvádějící souhrn parametrů pro vytvoření datového zdroje ODBC 
zadaných v předchozích krocích. V něm klepněte na tlačítko 

Test datového zdroje.  
 

Zobrazí se výsledek: 
 

 

 

Pokud na konci protokolu NENÍ uvedeno TESTY ÚSPĚŠNĚ PROVEDENY, proveďte kontrolu 
jednotlivých parametrů nastavení datového zdroje. 
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12 Příloha 2 – kontrola nastavení SQL Serveru 
Pokud program OBES bude přistupovat na SQL Server, který bude instalován na jiném počítači, 
zkontrolujte a případně upravte hodnoty v konfiguraci SQL serveru. 

1) SQL Server musí běžet 
Jděte do nabídky systému Windows Všechny programy >> Microsoft SQL Server 2008 R2 >> 
Configuration Tools >> SQL Server Configuration Manager >> SQL Server Services a zkontrolujte, že 
služba SQL Server je ve stavu “Running”. 
Dále se ujistěte, že váš vzdálený server je zapojen ve stejné síti. V příkazové řádce spusťte příkaz 
“sqlcmd -L” a zkontrolujte, že požadovaný SQL server je ve vypsaném seznamu dostupných serverů. 
 

 

2) V konfiguraci SQL Serveru povolte TCP/IP protokol 
Když jsou dva nebo více SQL Serverů spojeny v síti, veškerou komunikaci provádějí prostřednictvím 
TCP/IP. Výchozím portem je port 1433, tento port může být změněn za pomoci SQL Server 
Configuration Manageru. Pro připojení je potřeba povolit TCP/IP. 
Všechny programy >> Microsoft SQL Server 2008 R2 >> Configuration Tools >> SQL Server 
Configuration Manager >>  a vyberte TCP/IP 

 
 
Klepněte pravým tlačítkem na TCP/IP >> vyberte Enable (povolit) 
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Aby se uplatnily všechny změny nastavení, je potřeba restartovat SQL Server. 
Z nabídky pravého tlačítka myši vyberte Vlastnosti, dostanete se na místo, kde je možné změnit 
výchozí port SQL Serveru. 

3) Otevřete port ve firewallu Windows 
Všechny porty, na kterých SQL Server běží, musejí být zařazeny mezi výjimky a firewall musí veškerý 
provoz na těchto portech odfiltrovat. Jak bylo uvedeno, SQL Server běží na výchozím portu 1433, ale 
pokud je tento výchozí port změněn, nový port musí být rovněž zařazen mezi výjimky. Pokud je SQL 
Server nainstalován jako pojmenovaná instance, SQL Server browser musí být rovněž zařazen mezi 
výjimky, podrobnosti jsou uvedeny v kroku 7.  
 
Přejděte přes Ovládací panely do Windows Firewall Settings > Upřesnit nastavení > Příchozí pravidla 
> Nové pravidlo (vpravý panel) > typ pravidla: port > Další > TCP / 1433 
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4) Povolte vzdálené připojení (Enable Remote Connection) 
Povolení vzdáleného přístupu je dalším důležitým krokem konfigurace SQL Serveru. Výchozí 
nastavení u SQL Serveru 2008 je Povoleno. 
Klepněte pravým tlačítkem myši na uzel serveru a vyberte Vlastnosti. 
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Přejděte do levého panelu na Připojení a zatrhněte “Allow remote connections to this server” (povolit 
vzdálená připojení k serveru) 
 

 

5) Povolte službu SQL Server Browser 
V nabídce Start vyberte Všechny programy >> Microsoft SQL Server 2008 R2 >> Configuration Tools 
>> SQL Server Configuration Manager >> SQL Server Browser 
 

 
 
Klepněte pravým tlačítkem myši na SQL Server Browser >> a vyberte Start 

6) Vytvořte ve firewallu výjimku pro sqlbrowser.exe 
Najděte, kde na vašem lokálním disku, kde je instalován SQL Server, je umístěn sqlbrowser.exe. 
Zkopírujte cestu k sqlbrowser.exe (příklad: C:\Program Files\Microsoft SQL Server 
\90\Shared\sqlbrowser.exe) a vytvořte podle popisu v kroku 3 výjimku na firewallu. 
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7) Obnovte Alias 
V nabídce Start vyberte Všechny programy >> Microsoft SQL Server 2008 R2 >> Configuration Tools 
>> SQL Native Client 10.0 Configuration >> Aliases 
Odstraňte alias, který dělá problém, a vytvořte jej s identickými parametry znovu 
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13 Příloha 3 – Poznámky k instalaci 
Ad 3 - Instalace programových souborů 

Instalace umístí programové soubory do složky programu (C:\OBES) a datový soubor BAK do složky 
dat (C:\OBES_data). 
 

Ad 4.1- Instalace SQL Server 2008 Express – nedodržení systémových požadavků. 
Pro instalaci SQL Server 2008 R2 včetně SQL Management Studia je potřeba Microsoft .NET 
Framework 3.5 SP1. 
 
Pokud je během instalace zjištěna nepřítomnost uvedeného nástroje, zobrazí se podobné hlášení: 
 

 
 
Pak je potřeba Microsoft .NET Framework nainstalovat (zdroj je uveden v systémových požadavcích) 
a instalaci SQL Serveru 2008 spustit znova. 
 
Pro instalaci SQL Server 2008 je potřeba Windows Installer 4.5 nebo vyšší. 
Pokud je během instalace zjištěna nepřítomnost uvedeného nástroje, zobrazí se toto hlášení: 
 

 
  
Pak je potřeba Windows Installer 4.5 nainstalovat (zdroj je uveden v systémových požadavcích) a 
instalaci SQL Serveru 2008 spustit znova. 
 
Pro instalaci SQL Server 2008 je potřeba Windows PowerShell 1.0. 
Pokud je při instalaci během kontroly požadavků zjištěna nepřítomnost uvedeného nástroje, zobrazí 
se varování. Windows PowerShell je možné nainstalovat (zdroj je uveden v systémových 
požadavcích) bez ukončení instalátoru SQL Serveru. Po instalaci stačí znovu spustit kontrolu 
požadavků (Re-run) a pokračovat v instalaci. 
 
 

Ad 4.2 – Připojení databáze 
Vytvoří se a k SQL serveru se připojí databázový soubor 

OBES.mdf databázový soubor 

OBES _log.ldf logovací soubor 

Pro vytvoření uvedeného souboru se použije soubor OBES_DEMO.bak, umístěný ve složce 

c:\OBES_data\backup 


