
Súčasná inštalácia verzií 7.0, 7.1 a 7.2 na tom istom počítači  

 

Vychádzajme z toho, že v PC je teraz nainštalovaná iba verzia 7.2  

1. Premenujeme štartovaciu ikonu pre túto verziu: 

a. Nájdeme na ploche ikonu pre PBS 

b. Stlačíme na nej pravé tlačidlo myši 

c. Vyberieme voľbu „Premenovať“ (Rename) 

d. Zadáme nové meno – napr. PBS_72 

2. Zistíme, kde sa program vo verzii 7.2 nachádza: 

a. Spustíme program vo verzii 7.2 

b. Zvolíme voľbu Help / O aplikácii PBS 

c. Zo zobrazenej tabuľky 

 
nás budú zaujímať riadky „Dáta“ a „Programy“. Z nich (v tomto príklade) zistíme, že: 

- Program (produkt PBS v.7.2) je nainštalovaný v adresári W:\PBS (to zistíme 

z riadku „Programy“ odstránením \WPRG) 

- dáta sú v adresári W:\PBS\WDATA (ak sa v označení adresárov vyskytnú dve 

bodky, znamenajú, že dáta sa nachádzajú v tom istom adresári ako program,  

v tomto príklade v W:\PBS) 



Ak ale tabuľka má tento tvar: 

 

tak potrebné adresáre vyčítame priamo z údajov „Program PBS v.7.2“ a „Dáta“. 

 

3. Ukončíme činnosť v programe. 

4. Spustíme z www.compeko.sk/pbs  inštaláciu staršej verzie programu PBS, napr PBS ver 7.01 

http://www.compeko.sk/pbs
http://www.compeko.sk/pbs


5. Pre inštaláciu zvolíme iný adresár, ako ten, v ktorom je nainštalovaná verzia 7.2, napr. E:\PBS70 

takto: 

 

Iný adresár môžeme vytvoriť zadaním cesty a jeho mena priamo v okienku inštalačného programu 

alebo si ho môžeme pripraviť v iných aplikáciách a potom ho nájsť kliknutím na tlačidlo (štvorček) 

s troma bodkami a vyhľadaním v adresároch. 

Pri zadávaní aktivačného kľúča musíme dbať na načítanie „starého“ aktivačného kľúča platného 

pre verziu 7.0! Meno súborov aktivačných kľúčov je jedno pre každého užívateľa a verziami 

programu sa nemení. Ak si tieto súbory archivujete v PC, musíte si posledný súbor 80abc.akt verzie 

7.0 premenovať tak, aby sa vám neprepísal novým súborom verzie 7.20 (napr. na 80abc70.akt). 

Program rozoznáva aktivačné kľúče verzií 7.0, 7.1 a 7.2 a pri použití nesprávneho kľúča program 

jeho inštaláciu zastaví. 

6. Po ukončení inštalácie nájdeme štartovaciu ikonu, ktorá pri inštalácii vznikla, a premenujeme 

ju napr. na PBS_70 (rovnako ako v bode 1.) 

7. Naštartujeme touto ikonou program vo verzii 7.01 a overíme si správnosť verzie vo voľbe 
Servis / Nástroje / Overenie aktuálnosti verzie 



8. Vojdeme do voľby       Servis / Parametre a nastavíme cestu k dátam verzie 7.2. 

V našom príklade to bude   E:\PBS\WDATA   (to sme zistili v kroku 2.): 

 
Cestu pre dáta musíme zapísať čiastočne ručne – v našom prípade vymažeme dve bodky a pred 

\WDATA vpíšeme E:\PBS (opačnú lomku zapíšeme stlačením a podržaním ľavého Alt 

a stlačením číslic 092). 

V ľavom hornom roku si môžeme skontrolovať, že sa nachádzame v adresári PBS70, teda 

v tom, ktorý sme si pre verziu 7.0 zvolili. 

9. Teraz už pracujeme vo verzii 7.01 aj vo verzii 7.10 s tými istými dátami, ale tabuľky údajov (napr 

stavebné / požiarne konštrukcie) má každá verzia svoje vlastné, ktoré k nej prislúchajú. 

 

 

Obdobne sa postupuje, ak máme v PC verziu 7.0 a verziu 7.1 chceme umiestniť na nové miesto 

v PC. V takomto prípade si volíme nový adresár pre novú verziu 7.1  a v nej presmerovávame 

dáta do verzie 7.0. 

 


