Mzdy a personalistika prehľadne a spoľahlivo

Postup pre firmy s licenciou Profesionál – účtovná firma
Vážený používateľ programu Olymp. Tento postup je určený pre všetky firmy, ktoré majú zakúpený
program Olymp s licenciou Profesionál – účtovná firma.
Postup aktivácie licencie si zvoľte podľa toho, či budete spracovávať mzdy na 1 počítači alebo na
viacerých.

A. Ak spracovávate výplaty na 1 počítači
Pri spustení programu Olymp sa zobrazí okno, kde je potrebné zadať licenčné číslo, ktoré Vám bolo
zaslané poštou alebo ho nájdete v Zóne pre klienta v časti Vaše produkty v stĺpci Licenčný
súbor/Licenčné číslo.
Zároveň označte voľbu Zostava Profesionál účtovná firma a voľbu Výplaty sa spracovávajú na
jednom počítači a kliknite na tlačidlo Aktivovať.

Po stlačení na Aktivovať sa spustí program Olymp, v ktorom môžete plnohodnotne pracovať. Každé
ďalšie spustenie programu Olymp sa vykoná ako obvykle.

B. Ak spracovávate výplaty na viacerých počítačoch
V prípade, že výplaty spracovávate na viacerých počítačoch, je nutné si nainštalovať licenčný
server a je potrebné, aby všetky počítače pracujúce s licenciou, boli zapojené v jednej sieti. Licenčný
server nainštalujte na počítač, ktorý je spustený a dostupný z ostatných počítačov vždy, keď pracujete
s programom Olymp.

Inštalácia licenčného servera
1. Po vložení inštalačného DVD do mechaniky kliknite na Servis a spustite súbor
OLYMPLicServerSetup.exe. Súbor OLYMPLicServerSetup.exe si môžete stiahnuť aj
z internetu zo stránky https://www.kros.sk/podpora/olymp/aktualizacia-43846 sekcia Profesionál účtovná firma.
Po spustení súboru OLYMPLicServerSetup.exe sa zobrazí Sprievodca inštaláciou.

Mzdy a personalistika prehľadne a spoľahlivo

V okne vidíte adresár, do ktorého sa nainštaluje licenčný server. Kliknutím na Prechádzať si
môžete zvoliť iný adresár. Pre pokračovanie kliknite Ďalej.

2. Zobrazí sa okno, ktoré informuje, že sa dokončila inštalácia licenčného servera. Kliknite na
Dokončiť pre spustenie Správcu licencií.

3. V zobrazenom okne Správca licencií kliknite na Pridať licenciu. Zobrazí sa okno, kde zadajte
licenčné číslo, ktoré Vám bolo zaslané poštou alebo ho nájdete v Zóne pre klienta v časti Vaše
produkty v stĺpci Licenčný súbor/Licenčné číslo. Licencia sa aktivuje po kliknutí na Aktivovať.
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4. Po aktivácii sa Vám zobrazia informácie o Vašej licencii – názov firmy, licenčné číslo, platnosť Balíka
podpory a počet výplat, na ktoré je licencia zakúpená.

Ak máte zakúpených viac licencií Profesionál – účtovná firma, tlačidlom Pridať licenciu si môžete
pridať ďalšiu licenciu a po zadaní licenčného čísla ju môžete aktivovať.
Pre prácu v programe Olymp je potrebné, aby bol počítač s licenčným serverom zapnutý. Ak chcete
otvoriť Správcu licencií, tak na počítači s nainštalovaným licenčným serverom kliknite na kľúčik v pravom
dolnom rohu obrazovky. V zobrazenom okne môžete licenciu aktualizovať, deaktivovať, prípadne pridať.

Aktivácia licencie v programe Olymp
V ďalšom kroku je potrebné, aby si ste si aktivovali licenciu v programe Olymp vo svojom počítači.

Je potrebné, aby tento postup aktivácie vykonala každá mzdárka na svojom počítači vo
svojom programe Olymp.

Pri prvom spustení Olympu sa zobrazí okno, kde je potrebné zadať Licenčné číslo (to isté licenčné
číslo, ktoré ste zadávali pri inštalácii licenčného servera) a označiť voľbu Zostava Profesionál
účtovná firma a voľbu Výplaty sa spracovávajú na viacerých počítačoch.
Zobrazí sa pole Licenčný počítač, kde si ručne zadajte názov počítača s nainštalovaným licenčným
serverom, alebo kliknite na Vyhľadať PC a názov počítača sa vyhľadá. Pre aktiváciu licencie kliknite
na Aktivovať.
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Po stlačení na Aktivovať sa spustí program Olymp. Aktiváciu urobíte v programe Olymp na Vašom
počítači iba raz, každé ďalšie spustenie programu Olymp sa vykoná ako obvykle.

Deaktivácia licencie v programe Olymp a Odinštalovanie licenčného servera
Deaktivácia licencie
V prípade, že si chcete program Olymp nainštalovať na iný počítač (a súčasný počítač nebudete
používať), odporúčame na súčasnom počítači licenciu najskôr deaktivovať. Deaktiváciu vykonáte
v programe Olymp cez menu O programe – Licenčné informácie kliknutím na tlačidlo Deaktivácia.
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V menu O programe – Licenčné informácie nájdete aj informácie o licencii, jej platnosti
a kedy bola naposledy aktivovaná.

Odinštalovanie licenčného servera
Ak potrebujete odinštalovať licenčný server, môžete zvoliť jednu z nasledujúcich možností:
A. Ovládací panel – Programy a súčasti, nájdite
a kliknite na
Odinštalovať.
B. V adresári OLYMP licenčný server dvojkliknite na súbor unins000.exe. Spustí sa sprievodca
odinštaláciou, ktorý Vám ponúkne odinštalovať licenčný server a všetky jeho komponenty.
Odinštalovaním licenčného servera sa automaticky deaktivuje aj licencia.

Aktualizácia licenčného servera (pri rozšírení licencie, pri aktualizácii balíka
podpory)
Automatická aktualizácia prebieha pri spúšťaní programu Olymp, jeden krát denne. Takže ak sa licencia
rozšíri po tejto automatickej aktualizácii a nechcete čakať do ďalšieho dňa na ďalšiu automatickú
aktualizáciu, je potrebné spustiť si aktualizáciu licenčného servera ručne. Je to to veľmi jednoduché.
V prvom kroku zatvorte program Olymp na všetkých počítačoch. Následne v pravom dolnom rohu (na
PC, kde je nainštalovaný licenčný server) kliknite na kľúčik.

V zobrazenom okne Správca licencií kliknite na Aktualizácia.

Licencia sa zaktualizuje a môžete si odkontrolovať či sa skutočne zaktualizovala (platnosť balíka, počet
výplat).
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