ExWin 2.1 instalace klientské stanice verze File-Server
Tato instalace nahraje na pracovní stanici soubory potřebné pro spuštění programu ExWin2.1
ze serveru.
Instaluje se run-time prostředí Visul FoxPro 9.0 Sp2
Na lokálním disku se vytvoří složky
\Znovu\ExWin21
kde je umístěn program ExWin21Klient Připojení (ExWin21Klient.exe a další pomocné
soubory), který provede konečnou instalaci.
Na ploše se vytvoří ikona ke spuštění tohoto programu.
Předtím, než budete pokračovat v instalaci pomocí programu ExWin21Klient Připojení,
musíte nejprve nainstalovat systém ExWin 2.1 na server vaší sítě. Instalace se standardně
provádí na disk C: do složky Znovu – tuto složku je třeba zpřístupnit pro sdílení v síti –
otevřete složku Tento počítač – Místní disk C, pak klepněte na složku Znovu a v levém panelu
okna vyberte činnost Sdílení v síti – pak zaškrtněte políčko Složka sdílená v síti a rovněž
políčko Povolit uživatelům sítě měnit mé soubory. Zadejte Název sdílené složky, pod kterým
bude přístupná na lokálních stanicích (toto jméno nesmí obsahovat mezery – doporučujeme
tedy nazvat jej Znovu ) – pak klepněte na tlačítko Použít. Na svém lokálním počítači poté
otevřete složku Místa v síti, přidejte (pomocí volby Přidat místo v síti) sdílenou složku Znovu
(její adresa bude \\NAZEVSERVERU\Znovu - kde NAZEVSERVERU nahraďte skutečným
názvem počítače, kde je instalován systém ExWin 2.1)
Výše popsaný postup se týká případu, kdy jako server používáte počítač se systémem
Windows XP, Vista nebo Windows 7. Pokud používáte jiný serverový operační systém,
ponechte zpřístupnění programu ExWin2.1 z pracovní stanice na vašem správci sítě.
Pak je třeba spustit na pracovní stanici program ExWin21Klient Připojení (poklepáním na
ikonu na ploše).
Zadejte cestu k programu ExWin 2.1 (cesta, kde je uložen soubor ExWin21.exe - v uvedeném
příkladu tedy zadejte \\NAZEVSERVERU\Znovu\ExWin21 ) a stiskněte tlačítko Připojení.
Poté se zaregistrují potřebné komponenty a vytvoří se ikony pro spuštění programu ExWin 21
a ikona pro prohlížení dokumentace programu ExWin 2.1
Program ExWin21Klient Připojení je možno v případě potřeby pouštět opakovaně
(například pokud by se změnilo jméno serveru nebo jméno složky, kde je instalován systém
ExWin2.1)

