
Vážení rybáři!

V nejbližších dnech, pravděpodobně v noci z 16. na 17. března,  bude vydána nová verze programu  -  
Ryby 16.0. Přechod na verzi 16 bude automatický v rámci vašeho předplaceni licence a tudíž není třeba nic, 
například ohledně licence, zařizovat. Ta stávající vám vyprší 31.12. roku, do kterého máte licenci předplacenou.

Verze 16.0 nebude obsahovat žádnou uživatelskou změnu, bude pouze vytvořena v novém nástroji. 
Bude tedy obsahovat novější systémové funkce.

S touto aktualizací přichází ale potřeba doinstalovat nové komponenty:

Výňatek z manuálu verze 16:

Dnem vydání verze 16 je ukončena technická podpora verze 15. Verze 15 tedy již nebude aktualizovaná.
Všichni uživatelé verze 15 s platnou licencí mohou po dobu platnosti své licence bezplatně přejít na verzi 16.
Přechod na verzi 16 je poloautomatický - soubory aplikace nainstaluje aktualizátor do složky, ze které jste
spustili verzi 15, která spustila proces aktualizace. Po automatickém provedení aktualizace bude třeba ručně
doinstalovat  potřebné komponenty.  Postup  jejich instalace  je  uveden v předcházející  kapitole.  Stručně  zde
uvedu postup přechodu z verze 15 na verzi 16:

1) aktualizátor automaticky nainstaluje verzi Ryby 16.0 (nebo vyšší)
2) doporučuji vytvořit si novou složku Ryby16 a do ní zkopírovat soubory

Ryby16.exe - aplikace - program
Ryby16.exe.config - konfigurační soubor
Data15.mdb - databáze (soubor databáze je kompatibilní s verzí 15 - zůstává beze změn)
Spire.Barcode.dll - komponenta pro tisk čárového kódu
Manual.pdf - Příručka k programu (manuál)

3) pokud bude třeba, doinstalujte Framework 4.6.1
4) odinstalujte SAP Crystal Report Runtime Engine (původní starou verzi)
5) nainstalujte požadovanou verzi SAP Crystal Report Runtime Engine (13.0.22)

Se  stažením  verze  16  stáhnete  i  nový  manuál,  ve  kterém  budou  odkazy  ke  stažení  příslušných
komponent .

Celá instalace by měla zabrat, včetně stažení komponent z internetu asi 15 až 30 minut. Pokud nemáte
alespoň základní zkušenosti s instalací programů, pak požádejte osobu těchto věcí znalou!

Instalací verze 16 končí možnost provozování verze 15! 
Po zobrazení dotazu, zda má být provedena automatická aktualizace na verzi 16, můžete odpovědět, že

ne  a  přechod na  verzi  16 tak  odložit.  Tento  přechod ale  neodkládejte  příliš  dlouho -  verze  15 již  nebude
aktualizována!

Pozor, neinstalujte SAP Crystal Report Runtime Engine dříve, než provedete přechod na verzi 16. 
Pokud byste tak učinili, znemožnili byste tisk sestav ve verzi 15!

Uvědomuji si, že tento přechod přinese některým uživatelům určité technické problémy. Přechod na 
nové technologie je už nutností - ta stávající byla z roku 2010, a to je v informatice již příliš dlouhá doba.

Věřím, že tuto aktualizaci chápete a že se ji provést podaří všem bez problémů!

Miroslav Jílek


