Použití Patria Plus Desktopu
Aplikace slouží k online zobrazování informací distribuovaných uživatelům Patria Plus.
K zobrazení těchto informací slouží okna plovoucí nad ostatními okny zobrazenými
v prostředí Windows.
V záhlaví těchto oken je zobrazen čas poslední obnovy dat v daném okně.
Zobrazeny jsou informace
1) Horké zprávy

2) Komentáře

3) FOREX

4) SPAD
a. V běžném provozu

b. V časovém pásmu uzavírání

c. V časovém pásmu uzavření
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Jak nainstalovat Patria Plus Desktop
1) stáhněte si soubor Patria Plus Desktop.exe z internetové adresy
http://www.patria.cz/desktop
2) Spusťte soubor
3) Objeví – li se dialogové okno hlásící, že systém nedokázal najít .DLL knihovnu, je
třeba nainstalovat .NET framework nutný pro běh aplikací .NET podle popisu Jak
nainstalovat .NET framework (strana 3)
4) Pokud se nepodařilo první spuštění spusťte aplikaci nyní
5) Objeví – li následující dialogové okno, nastavení Vašeho proxy serveru
neumožňuje aplikaci potřebnou komunikaci se serverem …<patria>… .
Konzultujte, prosím nastavení proxy serveru se správcem Vaší počítačové sítě. Po
potřebném nastavení opět zkuste spustit aplikaci.

6) Mělo by se objevit toto dialogové okno sloužící pro přihlášení do systému. Vložte
přihlašovací údaje a potvrďte.

7) Pokud se objeví toto dialogové okno, nemáte založený přístupový účet.

8) Pokud se objeví toto dialogové okno, nemáte potřebná oprávnění pro vstup do
systému.

Pokud spouštíte aplikaci ze síťového disku, oprávnění, která jí operační systém
poskytne neumožňují, aby zapsala lokální konfigurační data, což se projeví mimo jiné
tím, že při každém spuštění zobrazí okna ve stejné poloze a velikosti. Na funkci
aplikace by tento fakt neměl mít vážnější dopad.
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Jak nainstalovat .NET framework
Instalace .NET framework je jako nepovinná položka v rámci Windows Update. Na adrese
http://update.microsoft.com/windowsupdate/
K instalaci .NET framework lze také použít volně šiřitelnou instalaci, kterou najdete na
adrese http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=262D25E3-F5894842-8157-034D1E7CF3A3&displaylang=en . Po instalaci .NET Framework je vhodné
aplikovat záplaty a updaty pomocí Windows Update.
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