Stažení instalačního / aktualizačního DVD CODEXIS® ACADEMIA
pomocí Data Asistenta
®

®

Program CODEXIS ACADEMIA Data Asistent umožňuje jednoduché stažení instalátoru CODEXIS
ACADEMIA. Výhodou Data Asistenta je možnost přerušení stahování a následné obnovy od místa
ukončení. Data Asistent můžete kdykoliv vypnout a až budete chtít ve stahování instalátoru
®
CODEXIS ACADEMIA pokračovat, znovu jej spustit.

Program v několika krocích provede stažení a následné rozbalení ZIP archívu s instalátorem
®
CODEXIS ACADEMIA. Na konci celého procesu budete moci spustit instalaci či aktualizaci (v případě,
že již máte nainstalovánu starší verzi).

Postup:
1) Po stažení Data Asistenta (DataAsistent.exe) a jeho spuštění se Vám otevře okno programu
s uvítáním a popisem dalších operací. Na této stránce také naleznete číslo verze a informaci
o tom, pro koho je tato verze určena. To má vliv na zdroj následného stahování.
Tlačítkem „Dále >>“ přejdete na další stránku.

®

2) Nyní máte možnost zvolit si adresář, do kterého bude stažen instalátor CODEXIS ACADEMIA.
Program vyžaduje 11 GB volného místa na cílovém disku. 11 GB je vyžadováno pro průběh
procesu. Na konci však bude zabráno cca 5,5 GB. ZIP archív, jenž je v průběhu procesu stahován,
je po rozbalení smazán a cca 5,5 GB uvolněno.
Po výběru cílového adresáře zahájíte stahování tlačítkem „Dále >>“.
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®

3) V této části se stahuje ZIP archív s instalátorem CODEXIS ACADEMIA do Vámi předem vybraného
umístění. Stahování můžete kdykoliv přerušit tlačítkem „Přerušit“. Tlačítko „Přerušit“ se tak změní
na „Stahovat“. Jeho opětovným stisknutím bude stahování pokračovat. Pokud je stahování
přerušeno můžete Data Asistent ukončit tlačítkem „Konec“. Po jeho opětovném spuštění bude
program automaticky pokračovat ve stahování od místa přerušení! Ve spodní části se nachází
zatržítko „Automaticky navázat spojení po chybě“. Pokud je zatrženo dojde v případě chyby při
stahování (výpadek spojení, systémová chyba atd.) každých 10 sekund k pokusu o obnovení
stahování.
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4) Po dokončení stahování bude zobrazena stránka s informací o úspěšném stažení ZIP archívu.
Tlačítkem „Rozbalit archív >>“ spustíte rozbalování ZIP archívu.
Pokud ukončíte aplikaci tlačítkem „Konec“ dojde po jeho opětovném spuštění automaticky
k zobrazení této stránky.

5) Nyní probíhá rozbalování ZIP archívu. O stavu rozbalování Vás informují dva ukazatele průběhu.
Horní zobrazuje celkový průběh, spodní pak průběh rozbalování konkrétního souboru.
Ukončíte-li rozbalování tlačítkem „Zrušit“, po opětovném spuštění Data Asistenta bude zobrazen
stav v bodě 4., takže budete moci pokračovat v procesu rozbalení archívu.
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6) Po dokončení rozbalování archívu je samotný ZIP archív smazán. Nyní již máte možnost spustit
®
instalaci / aktualizaci právního informačního systému CODEXIS ACADEMIA, a to pomocí tlačítka
„Spustit instalátor“. Pokud Data Asistent ukončíte tlačítkem „Konec“, po opětovném spuštění bude
zobrazena znovu tato stránka.

Tip:
®
V cílovém adresáři nyní máte instalátor CODEXIS ACADEMIA. Tento adresář můžete zkopírovat
®
na jiný počítač a tam spustit instalátor CODEXIS ACADEMIA spuštěním Setup.exe z adresáře
SETUP. Nemusíte tedy instalátor na jiném PC stahovat znovu!
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