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AUTOMATICKÁ ÚDRŽBA A AUTOMATICKÁ ZÁLOHA DAT 
 
 
 
 
 
 
 
Program STEREO umožňuje externí automatické spouštění údržby či zálohy dat. Použití této funkce je z pohledu uživatele vhodné 
používat např. v případě síťových verzí, či velkého objemu dat.  
 
Pro korektní provedení obou akcí je nutno upravit soubor S_UDRZBA.BAT, který naleznete v adresáři s programem STEREO 17 
(obvykle C:\STEREO17). 
 

Automatická údržba 
Pro automatickou údržbu dat je nutno zasáhnout do první části zmiňovaného souboru a to tak, že odstraníte případné příkazy rem 
dle následující předlohy (červeně označené příkazy je nutno odstranit). 
 
@rem --------------------------------------------------------- 
@rem ---- Udrzba dat hlavni nebo naposled spustene firmy ----- 
@rem -- Pokud nechcete udrzbu provest, doplnte prikazy REM --- 
@rem ---------------------------------------------------------  
rem copy S_UDRZBA.BAT UDRZBA.AUT 
rem set FANDOVRB=80 
rem UFANDC S   

 

UPOZORNĚNÍ: Takto spuštěná údržba dat se však provede pouze v datech firmy, která je nastavena jako hlavní nebo byla 
naposled spuštěna. 

 
Automatická záloha  
Automatickou zálohu dat lze provádět na harddisk nebo jiné médium a je možno ji spouštět pro jednu firmu nebo pro více firem 
zároveň. Chcete-li provádět údržbu dat více firem, je nutno mít je vybrány v nabídce Ostatní /  Zálohování /  Hromadná záloha.  
 
Záloha na pevný disk 
@rem --------------------------------------------------------- 
@rem ---- Provedení zalohy na pevny disk (HDD) ---------------  
@rem -- Odstrante prikazy REM na následujících třech řádcích - 
@rem --------------------------------------------------------- 
rem copy S_UDRZBA.BAT ZALOHA.AUT 
rem set FANDOVRB=80 
rem UFANDC S   
@rem --------------------------------------------------------- 

Záloha na jiné médium 
@rem --------------------------------------------------------- 
@rem ---- Provedení Jine zalohy (vcetne HDD) -----------------  
@rem -- Odstrante prikazy REM na následujících třech řádcích - 
@rem --------------------------------------------------------- 
rem copy S_UDRZBA.BAT ZALOHAJ.AUT 
rem set FANDOVRB=80 
rem UFANDC S  
@rem --------------------------------------------------------- 

 

Nastavení v operačním systému 
Máte-li upraven soubor S_UDRZBA.BAT dle svých potřeb, pak je nutno 
umístit odkaz na něj např. do nabídky Start/  Programy/  Ovládací 
panely/  Naplánované úlohy.  
V okně naplánovaných úloh klikněte na volbu Přidat naplánovanou 
úlohu a po potvrzení tlačítkem Další a v následujícím okně klikněte na 
tlačítko Procházet a v seznamu přejděte do složky s programem STEREO 
17 (obvykle C:\STREREO17) a vyberte soubor S_UDRZBA.BAT. 

 
 

 
 
 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Je-li při externě spuštěné záloze nebo údržbě dat zjištěn jakýkoli problém, který vyvolá hlášení na 
obrazovku, pak operace dále nepokračuje, aby obsluha mohla problém odstranit. 
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