Instalace verze 7.9 je možná ručně nebo automaticky. Pokud máte v nastavení CESS povoleny automatické
aktualizace, provede se instalace novější verze automaticky bez nutnosti zásahu do serverové části CESS.
Automatické aktualizace probíhají od verze 6.9.0.

Automatická aktualizace
Po automatické aktualizace doporučujeme zkontrolovat verze klientských aplikací:
-

-

Pokud klientskou část CESS spouštíte pomocí skriptů a knihovny klienta máte uloženy na
sdíleném disku, zkontrolujte verze knihoven a v případě potřeby do sdíleného adresáře
nakopírujte novější knihovny klienta (SysRetore.dll, SystemRestore.dll).
Pokud klientskou část CESS instalujete ručně, zkontrolujte verze klienta (v grafickém rozhraní
CESS přejděte do Administrace->Monitorovaní uživatelé) a v případě, že klienti hlásí nižší verzi,
proveďte ruční aktualizaci klientů.

Ruční aktualizace
K ruční aktualizaci slouží tzv. Updatery, tedy spustitelné soubory, které v rámci aktualizačního procesu
provedou vše potřebné. Je potřeba pamatovat na to, že je nutné aktualizaci provádět "po krocích" – takže
pokud máte nainstalovanou verzi například 7.1.0, je potřeba nejprve spustit Updater na verzi 7.2.0 a pak
Updater 7.9.
-

Z verze 7.0.0 na verzi 7.1.0 (http://www.cyclope-series.com/setups/CyclopeUpdater700710.exe)
Z verze 7.1.0 na verzi 7.2.0 (http://www.cyclope-series.com/setups/CyclopeUpdater710720.exe)
Z verze 7.2.0 na verzi 7.9.0 (http://www.cyclope-series.com/setups/CyclopeUpdater.exe)

Updatery se musí spouštět přímo na počítači, kde je CESS server nainstalován a je doporučeno je spouštět "Jako
správce". Po dokončení updatu není potřeba restartovat počítač. NIKDY nespouštějte soubor CyclopeUpdater.exe,
pokud si nejste jisti, že již je nainstalována "předposlední" verze CESS. V opačném případě nedojde k aktualizaci
databázových struktur a může dojít k nevratnému poškození dat!! Verzi updateru zjistíte tak, že na stažený soubor
kliknete pravým tlačítkem myši, zvolíte Vlastnosti a na záložce Podrobnosti zkontrolujete verzi v poli Název
produktu:

!!! Důležité upozornění !!!
Po aktualizaci serverové části nezapomeňte zkontrolovat a
aktualizovat i klientskou část!!
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