CompuGroup Medical Slovensko s. r. o.
Divízia Lekárskeho softvéru ADAM
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
e-mail: support.adam@cgm.com
Hot-line: 045/5322 339

Vážený zákazník !
Inštalačný balík s DEMO verziou programu ADAM 3.0 si môžete stiahnuť z našej stránky z odkazu:
https://pruvodci.cgmsvet.sk/instalacna-sada-pre-programy-adam-3-0-1/?at=53bc1
Stiahnite si prosím balíček za odkazom: AdamOnePack.zip. Po stiahnutí ZIP súbor rozbaľte na disk,
napríklad do adresára : C:\AdamOnePack (môžete použiť aj iný názov, tento bude uvedený ďalej v texte).
Systémové požiadavky
Odporúčaná konfigurácia počítača: Operačný systém Windows 10 procesor Intel/AMD 2GHz,
operačná pamäť 8GB, rozlíšenie obrazovky 1920x1080, sieťová karta RJ-45 (LAN)
Kontrola a príprava prostredia
Firewall
Softvér pracujúci ako firewall/antivír, môže spôsobovať problémy pri pokuse o nadviazanie spojenia
pri inštalácii SQL servera a jeho neskoršom používaní. Ak nemáte povolený interaktívny režim firewallu,
tento komunikáciu zablokuje a užívateľa na to neupozorni. Preto je potrebné v nastaveniach personálneho
firewallu skontrolovať/zapnúť interaktívny režim. Následne sa pri inštalácii zobrazí otázka na odchádzajúcu
komunikáciu z programu Adam 3.0. Túto je potrebné povoliť s vytvorením pravidla pre danú komunikáciu.
Po povolení sa zobrazí upozornenie na prichádzajúcu komunikáciu z SQL servera, ktorú je takisto potrebné
povoliť s vytvorením pravidla. Po dokončení inštalácie môže dôjsť k prípadu, že firewall si vyžiada povolenie
odchádzajúcej komunikácie pre Setup2.exe. Taktiež povoľte s vytvorením pravidla.

Samotná inštalácia
Postup pri inštalácii programu Adam 3.0
1. Spustite Autorun.exe z adresára C:\AdamOnePack (kde ste si predtým rozpakovali stiahnutý inštalačný
balíček)
2. Označte, alebo nechajte označené spínače  Nová inštalácia,  Adam 3.0
3. Podľa typu inštalácie zvoľte možnosť:
 Lokálna ak inštalujete nesieťovú (jednopoužívateľskú) verziu
 Sieťová – server ak inštalujete sieťovú verziu.
4. Potvrďte pokračovanie inštalácie tlačidlom <Ďalej>.
5. V informačnom okne potvrďte <Ďalej>.
6. Vyberte spôsob inštalácie SQL servera - odporúčame použiť predvolený spôsob inštalácie  Inštalovať
SQL s predvolenými nastaveniami.1)
7. Stlačte <Inštaluj SQL server> a počkajte kým neprebehne inštalácia SQL servera. V závislosti od výkonu
počítača to môže trvať 5 – 20 minút. Inštalátor je v anglickom jazyku. Priebeh inštalácie neprerušujte.
V prípade, ak sa objaví neočakávané hlásenie odpíšte si jeho obsah a kontaktujte náš hotline.2)
8. Úspešná inštalácia oznámi SQL server je nainštalovaný a funkčný. Potvrďte <OK>. Ak sa objaví
neočakávané hlásenie odpíšte si jeho obsah a kontaktujte náš hotline.
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9. Potvrďte <Ďalej>.
10. Nasleduje Výber cieľového adresára. Potvrďte predvolený (nami odporúčaný) C:\Erudis32, alebo
zmeňte na Vami požadovaný cez tlačidlo Zmeniť. Pokračujte <Ďalej>.
11. Nasleduje inštalácia podsystémov a pripojenie SQL servera:
a. Inštalačný balík obsahuje všetky programy rodiny ADAM, je potrebné si vybrať ktorý/ktoré si
želáte nainštalovať.
b. Označte požadovaný podsystém programu Adam 3.0 v sekcii Súkromné (alebo Nemocničné
podľa potreby).
c. Cez tlačidlo <Odkazy...> je možné umiestniť na pracovnú plochu ikony na jednoduchšie spustenie
a ovládanie programu. Spínačom  vyberte požadované odkazy a potvrďte <Aktualizuj>. Odkazy
sa zaktualizujú. Oznámi Vám to informačné okno, ktoré zavriete kliknutím na tlačidlo <OK>.
Potvrďte <Zatvor>.
12. Pokračujte inštaláciou požadovaného podsystému stlačením tlačidla <Inštaluj>.
13. Po inštalácii máte možnosť skontrolovať aktualizácie online. Odporúčame Vám potvrdiť <Áno>.
14. V nasledujúcom dialógovom okne môžete zvoliť, či sa má program Internetová aktualizácia spúšťať
automaticky pri štarte Windows. Odporúčame Vám potvrdiť <Áno>.
15. Otvorí sa okno Internetová aktualizácia.3). Pokiaľ je na internete zverejnená aktuálnejšia verzia niektorej
súčasti Adama, než aká je momentálne nainštalovaná, na karte Aplikácie sa zobrazí žltá značka [Nové] a
riadky obsahujúce novšie verzie súčastí Adama inštalátor označí spínačom . V takom prípade kliknite
na ikonu Aktualizácia
a potvrďte príslušné oznamy, ak sa zobrazia.
16. V prípade, ak sú k dispozícii aj nové komponenty (karta Komponenty), sú označené červeným písmom.
Zaktualizujeme ich kliknutím na tlačidlo <Inštaluj> na príslušnom riadku komponentu.
17. Na konci aktualizácie sa otvorí dialógové okno s oznámením, že aktualizácia bola úspešne ukončená.
Potvrďte <Áno>.
18. Zobrazí sa okno, informujúce, že inštalácia Adama je kompletná. Potvrďte <Koniec>.
19. Ak inštalujete sieťovú verziu, ďalej pokračujte podľa priloženého listu Sieťové nastavenia programov
Adam pod Windows – kapitola Inštalácia programu Adam.
Poznámky:
1) Možnosti inštalácie SQL servera
a) Inštalovať SQL s predvolenými nastaveniami – inštaluje SQL server so štandardnými nastaveniami na
PC, kde ešte ADAM nebol nainštalovaný a. na ktorom neexistuje iná funkčná inštalácia SQL servera.
b) Neinštalovať SQL server (použiť existujúci s predvolenými nastaveniami) – pre prípad že už máte
v počítači nainštalovaný SQL server z inštalačných sád k programom ADAM 3.0. Bude potrebné zadať
jeho názov (pred spustením tohto spôsobu odporúčame kontaktovať náš hotline).
c) Neinštalovať SQL server (použiť existujúci) - pre prípad že už máte v počítači nainštalovaný iný SQL
server. Bude potrebné zadať jeho názov a prihlasovacie údaje aby sa overila jeho funkčnosť (pred
spustením tohto spôsobu odporúčame kontaktovať náš hotline).
d) Ak neviete odpovedať, použite prvú voľbu, ktorá je aj predvolená.
2) Počas inštalácie SQL servera môže inštalátor zobraziť hlásenie, že nemohol nainštalovať súbor msxml6r.dll
pretože je chránený operačným systémom Windows. Oznam potvrďte stlačením tlačidla <OK> pre
pokračovanie v inštalácii SQL servera.
3) Pre ovládanie agenta Internetovej aktualizácie existuje samostatný návod.

Kontrola a nastavenie po inštalácii
V prípade, že máte nastavený interaktívny režim personálneho firewallu, tento Vás pri prvom spustení
Adama upozorní na povolenie odchádzajúcej komunikácie a vytvorenie pravidla pre aplikáciu ADAM32.exe.
Túto je potrebné <Povoliť>

Spustenie programu
Program spustíte pomocou vytvoreného odkazu na pracovnej ploche (alternatívne voľbou z menu Start
– Programy – Adam 3.0 – Adam 3.0).
Prvé prihlásenie do systému:
1. Zadajte Meno: Spravca (bez diakritiky s dodržaním veľkých a malých písmen), Heslo: nechajte
nevyplnené a potvrďte <OK>.
2. Program Vám oznámi že prihlásenie bez hesla nie je povolené, potvrďte oznam <OK>.
3. Zobrazí sa okno na zmenu hesla:
a. Staré heslo: nechajte nevyplnené,
b. zvoľte si nové heslo vyhovujúce uvedenej podmienke a vpíšte ho do položiek Nové
heslo: a Kontrola:,
c. Potvrďte <OK>.
d. Program sa opýta, či chcete zmeniť heslo. Potvrďte <Ano>.
Prejdite do voľby Podsystém v úvodnej obrazovke a potvrďte spustenie Vami nainštalovaného
podsystému (napr. Adam 3.0 Doktor). V úvodnej obrazovke máte možnosť vybrať si spôsob naplnenia dát
do programu Adam. Odporúčame Vám ponechať štandardný výber:
 Vytvoriť demoverziu (naplnenú demo dátami)
1. Potvrďte pokračovanie inštalácie tlačidlom <
Inštaluj> a počkajte kým sa vytvoria databázy
programu.
Následne sa Vám zobrazí dialóg importu číselníkov. Import číselníkov pre novú inštaláciu vykonáte
nasledovným spôsobom:
a) V dialógovom okne už sú zapnuté spínače pri všetkých dávkach, tak následne v ľavom hornom
rohu stlačte zelený spínač (Importuj, Ctrl+Enter).
b) V ďalšom dialógu ponechajte voľbu  Internetová aktualizácia a potvrďte tlačidlom <OK>.
c) Otvorí sa informačné okno, že k dispozícii sú dávky s novšou platnosťou. Potvrďte ho tlačidlom
<OK>.
d) Po ukončení importu stlačte kláves ESC na Vašej klávesnici alebo zatvorte dialóg krížikom
v pravom hornom rohu.
2. Zobrazí sa informačné okno, informujúce, akým spôsobom môžete zmeniť Demoverziu na ostrú verziu.
Potvrďte <OK>.
3. Zobrazí sa dialógové okno pre výber dostupných tlačív. Dvojklikom na príslušnom riadku vyberte
tlačivá ktoré štandardne vo svojej praxi používate a výber potvrďte kliknutím na <Pokračuj>.
4. Pri štarte programu sa sporadicky môžu zobraziť okná s upozornením na iné produkty. Ak sa takéto
okno zobrazí uzavriete ho kliknutím na červený krížik vpravo hore, alebo stlačením klávesy ESC
Inštalácia demo verzie Adam 3.0 je ukončená. Pokiaľ chcete vidieť kontextovú dokumentáciu k systému,
stlačte tlačidlo F1.

Prajeme Vám úspešné zoznámenie sa s našim programom.

tím CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.

