Sťahovanie aktualizácií z internetu
Od verzie 10.50 sme v programe Olymp upravili sťahovanie nových verzií z internetu, a tiež sme zapracovali
novú funkciu Naplánovanie automatickej aktualizácie.
V menu Olymp bola položka Overenie verzie na internete premenovaná na Over/Stiahni verziu z internetu.

Po označení tejto voľby sa zobrazí okno Aktualizácia programu, na ktorom zistíte aktuálne nainštalovanú verziu
programu na Vašom PC, aká je najnovšia verzia na internete, dátum a čas jej vytvorenia, veľkosť súboru upgradu.
Ak si chcete ešte pred stiahnutím novej verzie pozrieť, čo bolo v nej zapracované, stačí kliknúť na Novinky verzie.

Po potvrdení tohto okna cez Stiahni sa spustí sťahovanie verzie z internetu. Sťahovanie sa vykonáva v pozadí,
takže v programe budete môcť naďalej pracovať. V pravom dolnom rohu počítača sa zobrazí program na
sťahovanie s názvom Aktualizácia programu Olymp.

Ak označíte aj voľbu Po dokončení sťahovania vypnúť počítač, po stiahnutí novej verzie sa PC automaticky
vypne. Môžete to využiť napr. v prípade, že sťahovanie novej verzie si naplánujete cez noc (nemusíte čakať pri PC,
môžete ísť domov). Na to, aby sa Váš počítač naozaj sám vypol, je však potrebné nielen označiť túto voľbu, ale
aj zatvoriť program Olymp.
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Keď bude nová verzia stiahnutá, program zobrazí hlásenie: Nová verzia je stiahnutá a pripravená na inštaláciu.
Prajete si spustiť inštaláciu? Toto hlásenie program Olymp zobrazí až vtedy, keď budete nastavený v niektorej
hlavnej evidencii programu Olymp (napr. v Personalistike, Výpočte miezd...), nie teda v Oprave údajov pracovníka,
Tvorbe výplaty a podobne.

Po kliknutí na tlačidlo Áno sa program Olymp automaticky zavrie a spustí sa inštalácia.
Po kliknutí na tlačidlo Nie sa spustí inštalácia automaticky pri najbližšom otvovrení programu.

Ak nemáte platnú licenciu, a kliknete na Over/Stiahni verziu z internetu, program Vás upozorní, že nemôže
stiahnúť veziu z internetu, nakoľko nie je platný Balík podpory. Ak kliknete na Zónu pre klienta, program Vás
automaticky presmeruje na miesto, kde si môžete Balík podpory objednať.

Automatická aktualizácia programu
V menu Olymp – Nastavenia programu bola doplnená nová karta Aktualizácie. Umožňuje nastaviť čas
vykonávania automatickej kontroly aktualizácií na internete.
Kontrolu aktualizácií si môžete naplánovať denne, týždenne, mesačne.
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Voľba Vypnuté:
program nebude automaticky kontrolovať aktualizácie.
Voľba Denne:
- program skontroluje aktualizácie raz za deň - pri prvom spustení.
Voľba Týždenne:
- program skontroluje aktualizácie raz za týždeň (vo vybraný deň) - pri spustení. V prípade, že vo vybraný
deň program nespustíte, aktualizácia sa vykoná pri najbližšom prvom spustení.
Voľba Mesačne:
- program skontroluje aktualizácie raz za mesiac (vo vybraný deň). V prípade, že vo vybraný deň program
nespustíte, aktualizácia sa vykoná pri najbližšom prvom spustení. Ak si zvolíte 31. deň v mesiaci a mesiac
bude mať len 30, resp. 28 dní, tak kontrola aktualizácie sa vykoná v posledný deň takéhoto mesiaca.
Ak si nastavíte kontrolu aktualizácie, tak pri otvorení programu sa podľa Vášho nastavenia overí dostupnosť novej
verzie. Ak je dostupná nová verzia, zobrazí sa formulár, kde si môžete vybrať jednu z možností:
Stiahni – spustí sa sťahovanie upgrade takým istým spôsobom, ako pri ručnom sťahovaní.
Teraz nie – inštalácia sa nespustí.
Na verziu (napr. 10.50) viac neupozorňovať – ak označíte, tak Vás program už nikdy viac nebude upozorňovať
na túto verziu, aj keby ste mali vybratú možnosť kontroly Denne.
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