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Vážení uživatelé,
pro převod dat ze programu WinVABANK do nového informačního systému Harmonik
postupujte podle následujícího seznamu jednoduchých kroků. Převod dat doporučujeme
provádět mezi aktuálními verzemi obou programů. V současné době to jsou verze
11.15.1.896 WinVABANK a 16.93.1.898 Harmonik.
Prosím, věnujte zvýšenou pozornost kapitole 5, kde jsou popsány nejčastěji se vyskytující
problémy při převodech, které jsme doposud v této oblasti zaznamenali.
Pokud máte uživatelské sestavy nebo podprogramy, které nejsou standardní součástí
programu, informujte se před převodem o postupu s pracovníky naší zákaznické linky.

1. Instalace informačního systému Harmonik
Stáhněte si instalační balíček z internetu www.harmonik.cz nebo přímým odkazem
www.harmonik.cz/files/wharmonik93.exe a po stažení soubor spustíte. Pokud používáte
program síťově, instalujte na počítač (server), kde vám běží a máte uložené databáze
WinVABANK.
Pokud používáte program pouze na jednom počítači, nechte obě volby zatrhnuté. V případě
síťového provozu nechte obě volby zatrhnuté pouze na hlavním počítači (serveru), kde běží
databáze. Po převodech dat a instalaci Harmoniku na další klienty (pracovní stanice), které se
připojují k serveru, odtrhněte volbu SQL server.

V části dalších nastavení doporučuje zatrhnout volbu "Ladící informace pro autory
programu", která umožňuje v případě problémů s programem rychlejší vyhledání zdroje
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chyb. Jestliže instalujete program na hlavní počítač (server) tak, aby byl dostupný pro ostatní
klienty, pak zatrhněte volbu "Přístup k datům z jiných počítačů v síti"

V další obrazovce průvodce instalací neměňte port SQL serveru (pokud to je nutné, např. z
důvodu běhu jiné služby na tomto portu, kontaktujte nás). Pro účely převodu dat zvolte
jednu z možností "Účetnictví podnikatel", "Nevýdělečná organizace" apod.

Následně vyplňte název databáze a název firmy. Název databáze se může (ale nemusí)
shodovat s názvem databáze, kterou jste používali v programu WinVABANK. Např.
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standardní název databáze pro program WinVABANK byl WINVABANK11. Název databáze
pro Harmonik zvolte podle svých potřeb. Název firmy se naopak musí shodovat s názvem
firmy, se kterou jste pracovali v programu WinVABANK.
Velmi důležité je ale dodržet pravidla pro jméno databáze/firmy, jenž má být založena.
a) nesmí začínat na číslici (číslice 0-9 lze použít, ale název firmy či databáze na ně nesmí
začínat např. lazne1 )
b) pokud se použije diakritika, bude automaticky odstraněna (např. lázně => lazne)
c) všechny nepovolené znaky budou automaticky odstraněny (např. LAZNE-VARY =>
laznevary)
d) znak "podtržítko" je možné použít (LAZNE_VARY => lazne_vary)
e) abecední znaky , není podstatné jestli velké či malé písmo (vše bude převedeno na malé
písmo (např. LAZNE => lazne)
Pokud název firmy v programu WinVABANK neodpovídá uvedeným pravidlům tj.body a) b)
a c), je nutné jej před převodem přejmenovat do některého z uvedených formátů. To lze
provést v programu WinVABANK přes menu Nastavení / Data firem / Přejmenování firmy. A
až poté založit firmu se stejným názvem v systému Harmoniku.
Jestliže databáze v programu WinVABANK obsahovala více firem, vyberte si jednu z nich,
další si založíte později.
Jestliže máte více databází, vyberte si jednu z nich, další si opět založíte později.
Nyní je již vše připraveno k instalaci, zvolte tlačítko "Instalovat". Pokud není ve vašem
počítači nainstalován programovací jazyk JAVA, instalátor jej také nainstaluje. Protože
systém Harmonik pro svoji činnost JAVU potřebuje, nerušte její instalaci.
V novějších operačních systémech Windows7 a Windows8 je potřeba po instalaci prověřit,
jestli adresář, který jste zvolili pro instalaci, má nastavená práva pro úplného řízení.
Nejjednodušeji to lze zjistit přes Tento počítač / složka instalace Harmonik - pravé tlačítko
myši - Vlastnosti / záložka Zabezpečení - uživatelé, jenž budou pracovat s programem musí
mít v tabulce Oprávnění zatrhnuto "Úplné řízení". To lze nastavit přes tlačítko Upravit a
zatrhnout příslušné oprávnění a potvrdit tlačítkem Použít. Bez nastavení oprávnění se
nebudou stahovat automatické aktualizace klienta.

2. Přihlášení se do systému Harmonik
Po instalaci se na ploše vytvoří ikonka programu Harmonik. Klikněte na ní a zobrazí se známé
přihlašovací okno. Program zaregistrujte stejnými údaji, které máte pro program
WinVABANK.
Přes tlačítko "Firma" zvolíte přihlášení ke konkrétní databázi a firmě, z příkladu instalace
data1 / firma1. Na rozdíl od programu WinVABANK přibyla položka "Server", která
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představuje název počítače, ke kterému se program Harmonik bude připojovat. V případě
lokální instalace to bude hodnota 127.0.0.1, v případě síťových instalací IP adresa serveru, na
kterém běží SQL server a databáze.

K nově vytvořené databázi/firmě je potřeba založit uživatele, kteří existovali v programu
WinVABANK. Jejich seznam, včetně nastavených přístupových práv, lze získat z hlavní
obrazovky programu WinVABANK přes menu Server / SQL server / Uživatelé / Výpis zařazení
uživatelů. Založení uživatele/ů se provede přes tlačítko "Volby / Založení uživatele".
Alespoň jeden uživatel, kterým se budete přihlašovat poprvé do programu Harmonik, musí
mít nastavena všechna práva, pro potřeby převodů dat. V dialogovém okně "Data
uživatele", viz. obrázek níže, stiskněte tlačítko "Označit", čímž se nastaví všechna potřebná
práva pro uživatelský přístup, se kterým budete provádět převody dat.
Ostatním uživatelům, pokud je potřeba jejich založení, je zároveň třeba nastavit přístupová
práva do databáze viz. červené kolečko v obrázku níže. Není povinné ihned zakládat všechny
uživatele, kteří budou s databází pracovat, pro účely převodu je potřeba aspoň jeden,
nicméně doporučujeme založit rovnou všechny uživatele, kteří byli v programu
WinVABANK a kteří budou pracovat také v systému Harmonik a to z toho důvodu, že se při
procesu převodu převedou také nastavené konstanty uživatele. Další uživatele lze založit
později přes menu programu Nastavení / Uživatelé / Založení nového uživatele, ale jeho
konstanty pak bude potřeba nastavit.
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Přihlaste se do programu Harmonik pomocí přihlašovacích údajů, které jste zadali při kroku
založení uživatele. Zobrazí se plocha systému Harmonik, téměř shodná s programem
WinVABANK.
Jak již bylo zmíněno, pokud obsahovala databáze v programu WinVABANK více firem, je
potřeba je před převodem založit. Založení nové firmy, v již existující databázi (v našem
případě v databázi "data1") lze provést přes Nastavení / Data firem / Založení firmy resp.
Nastavení / Data firem / Založení skupin firem, pokud máte firem více. Platí, že lze zakládat
společně pouze tu skupinu firem, které mají stejnou účetní osnovu, tj. "podnikatelé",
"příspěvkové" apod. Opět platí, že nově zakládaná firma v systému Harmonik musí mít stejný
název jako měla firma v programu WinVABANK.
Pokud jste měli více databází, lze založit další nové databáze přes menu Nastavení / Data
firem / Založení databáze. Platí již zmíněné obecné zásady pro jméno nové databáze a nové
firmy, která se vytvoří společně s databází.
Při zakládání nové databáze se program zeptá, zda založit "standardní číselníky", odpovězte
kladně.
Na další dotaz, zda se mají "Přiřadit k nové databázi právo na přihlášení definovaným
uživatelům?" již odpovězte dle potřeb. Pokud zvolíte "Ano", znamená to, že budete možné
definovat právo k připojení konkrétním uživatelům. Pokud na další dotaz systému odpovíte
"Ano", přiřadí se práva všem založeným uživatelům, kteří se tak budou moci připojit k nově
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založené databázi. Pokud zvolíte "Ne", nabídne systém postupně všechna uživatelské jména,
která jsou již založena a u každého je možné se rozhodnout, jestli povolíte jeho přístup k
nově vytvořené databázi.
Pokud potřebujete práva k připojení k databázím rozlišovat podle dalších kritérií, odpovězte
"Ne" a jednotlivá práva k připojení k databázi nastavte později přes Nastavení / Uživatelé /
Editace práv uživatele.

K nově založené databázi se lze přihlásit a opakovat postup, který byl popsán v tomto kroku
č.2., v založení dalších nových potřebných firem, které mají být přiřazeny k této databázi.
V každé databázi, po založení všech potřebných firem, prověřte, jestli je v databázi nahraná
poslední aktualizace definic, přičemž je lhostejné, z které firmy se zjištění dostupnosti nové
aktualizace provede. Zvolte menu Klient / Aktualizace verze programu / Internet. Pokud se
najde poslední aktualizace, tak se stáhne a program vydá hlášení Aktualizace připravena.
Ukončete nyní program a znovu se přihlaste. Při novém přihlášení se aktualizace provede a
to nejen ve firmě do které se hlásíte, ale najednou ve všech firmách dané databáze. Pokud
máte více databází, opakujte postup s prověřením aktualizace i na dalších databází.
Pokud převádíte data do verze Harmonik 2016, pak je nutné (kvůli vnitřním změnám
struktury) po dokončení všech aktualizací, ještě v každé převáděné firmě postupně otevřít
nabídku Klient / Převody dat z/do jiných programů / Převod dat z programu WinVABANK.
Pokud již máte založeny všechny databáze / firmy, které budete převádět, a máte je
aktualizované, je možné přistoupit ke kroku č.3, tedy k vlastnímu převodu dat.

3. Spuštění programu WinVABANK a zahájení převodů dat
Ukončete program Harmonik a přihlaste se do programu WinVABANK. Před samotným
převodem ještě ověřte, zda-li máte nahranou poslední aktualizaci, viz. menu Klient /
Aktualizace verze programu / Internet. Pokud program vydá hlášení "Žádná aktualizace
není k dispozici", máte poslední, v opačném případě aktualizaci nechte provést. Po
dokončení aktualizace se odhlaste a znovu přihlaste do programu WinVABANK.
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Přes menu Klient / Převody dat z/do jiných programů / Převod dat do HARMONIKu se zobrazí
dialogové okno "Převody dat z WinVabanku", ve kterém je potřeba vyplnit následující
přihlašovací údaje.
•
•
•
•
•
•

Server Harmonik = označení serveru (defaultně 127.0.0.1, pokud server běží na
lokálním počítači)
Databáze = název databáze, ve které je firma/firmy, do které se budou převádět data
Firma = název firmy, do které se budou převádět data (vyplní se automaticky)
Port = port, na kterém běží server Harmonik (defaultně 5501 pro Harmonik 15.93.1)
Uživatel = název uživatele, na kterého se přihlašujete k systému Harmonik
Heslo = heslo uživatele, na kterého se přihlašujete k systému Harmonik

Poté použijte tlačítko „Přihlášení k databázi Harmonik“. Program nejprve ověří integritu dat v
programu WinVABANK. Pokud integrita dat není v pořádku, převod dat nemůže být
proveden. Kontrola integrity probíhá pouze na vybrané firmě. Důležité upozornění.: Pokud
budete převádět data více firem najednou, je třeba ještě před začátkem převodu postupně
zkontrolovat integritu dat ve všech převáděných firmách, tj. menu Server / SQL server /
Integrita dat. Jestliže by nějaká z převáděných firem obsahovala chyby integrit, kontaktujte
nás na naší hotline lince.
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Po zobrazení mřížky s názvy jednotlivých tabulek s daty v pravé části okna zvolte z menu:
a) menu Převod / Celkový převod - pokud chcete převést pouze aktuální firmu, nebo v
případě převodu "firmu po firmě"
b) menu Utility / Převod všech firem - pokud chcete převést data všech firem z aktuální
databáze (pozn. a u všech firem je zkontrolována integrita dat, viz. tučně zvýrazněná
poznámka v předchozím odstavci )
V případě a) poté použijte tlačítko "Převod dat do programu HARMONIK". Na dotaz, který
bude následovat "Provést import dat?" zvolte "Ano".
Pokud převádíte data hromadně, tedy možnost b) začne převod ihned po volbě. Žádné další
dotazy nenásledují a převedou se všechny firmy, jejichž stejný název se najde jak ve zdrojové
databázi WinVABANK, tak v cílové databázi Harmonik.
Převod je tímto zahájen a dle objemu dat a počtu firem bude trvat řádově několik minut až
desítek minut (1 firma cca. 15 minut). Po dobu převodu doporučujeme s počítačem
nepracovat a nechat běžet převod na obrazovce. Může se stát, že program bude vykazovat
stav "Neodpovídá", ale to v tomto procesu není podstatné.
Ideální doba si nyní uvařit dobrou brazilskou kávu:-) a počkat až se převod kompletně
dokončí a program zobrazí hlášení "Hotovo".
K ukončení převodů dat použijte tlačítko "Odhlášení od serveru Harmonik" a následně
tlačítko "Zpět".
V případě více databází opakujte postup z kroku č.3 pro další databáze.
Nyní máte data převedená a můžete s nimi začít pracovat v systému Harmonik.

4. Nastavení zálohování
Doporučujeme, kromě kontroly dat po převodu, věnovat pozornost také nastavení
zálohování. Po instalaci IS Harmonik nastaví automatické zálohování serveru. A sice na
20:00 každého všedního dne. Předpis zálohování lze zobrazit přes menu Nastavení / SQL
server / Nastavení zálohování a automatických činností SQL serveru, viz. následující obrázek.
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Na obrázku je vidět v horní části mřížka "Plán", která obsahuje 5 řádků a každý představuje 1
pracovní den. Dále mřížka obsahuje hodiny a minuty, kdy se má provést záloha. Typ úlohy,
záloha serveru. Sloupec Předpis, v našem příkladě "zal1". V horní mřížce je ještě zajímavý
sloupec Začátek akce, tedy kdy se automatická záloha začala provádět.
V dolní mřížce "Předpis zálohy" je jeden řádek, který obsahuje Název předpisu, Adresář
zálohy, Typ úlohy (prostá nebo komprimovaná záloha) a Čas vytvoření souboru zálohy.
Protože je definovaný pouze jeden předpis zálohy se souborem "zalharm.bdt" a tento
předpis je přiřazen výše uvedeným řádkům s pracovními dny v horní mřížce, je zřejmé, že
každý den se vytvoří/bude se přepisovat soubor "zalharm.bdt" a tedy zálohovaná data vždy
budou 1 den stará (resp. od posledního spuštění zálohy). Soubor zálohy může být
pojmenovaný libovolně, ale musí mít příponu BDT.
Zde je ještě potřeba uvést, že pokud nebude počítat zapnutý v době plánované zálohy, tj. v
příkladě 20:00, tak se záloha vytvoří ihned při dalším spuštění počítače. A nemusí být ani v tu
chvíli spuštěný IS Harmonik, protože se záloha vytváří přes systémové služby a běží "na
pozadí systému".
V případě problémů při vytváření záloh, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn při
spuštění IS Harmonik.
Základní nastavení zálohy serveru je tedy funkční, ale jeho nevýhodou může být například již
zmíněné vytváření pouze 1 souboru se zálohou každý den. Je samozřejmě možné provést
modifikaci základního nastavení zálohy tak, aby se opět zálohovalo každý pracovní den, ale
pro každý den aby zároveň vznikal nový soubor zálohy. Uvedená situace je zobrazena na
dalším obrázku.
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Co se změnilo? Do mřížky "Předpis zálohy" byly zapsány nové řádky, s názvy předpisů zal1 až
zal5 a k nim adekvátně přiřazeny soubory zálohy zalharm1.bdt až zalharm5.bdt (nebo ještě
vhodněji např. C:\Zalohy_Harmonik\zalharm1.bdt apod.) Názvy těchto nových předpisů
zálohy se pak uvedou do horní mřížky, do sloupce Předpis. Tedy, takto vytvořené zálohování
vytváří zálohu také 5x za týden, ale pokaždé do nového souboru.
Výše uvedený popis se zabýval zálohou serveru - tedy veškerých databází a firem v nich
obsažených. Záloha serveru se nejčastěji použije tehdy, pokud se IS Harmonik bude
migrovat na jiný PC, např. z důvodu havárie PC nebo přechodu na výkonnější PC apod. U
uživatelů, kteří pracují s programem sami (1 uživatelský přístup), a tedy pracují vždy
aktuálně s daty pouze vybrané firmy, je tento způsob zálohování dostačující.
U uživatelů, kteří používají IS Harmonik síťově, pracují na více databázích a firmách
zároveň a navíc s více uživatelskými přístupy doporučujeme nastavit navíc tzv. zálohy
databáze. Mějme modelový případ, kdy má uživatel databázi "data 1" a v ní firmy "firma1",
"firma2" a "firma3" a pak databázi "data2" a v ní firmy "firma4" a "firma5". Do obou databází
a firem mají navíc přístup dva uživatelé, které provádějí obsluhu programu (např. účetní a
obchodník). Může se stát, že účetní v průběhu denní práce zjistí, že potřebuje vrátit zálohu
"firmy1" z předchozího dne, ale mezitím celý den obchodník tvořil nabídky ve "firmě5".
Pokud by byly nastaveny pouze zálohy serveru a tato záloha by se obnovila, tak sice účetní
bude ve stavu, který potřebuje, ale obchodník přijde o celou svoji práci, protože se při záloze
serveru obnoví obě databáze "data1" i "data2". Proto je vhodné v těchto případech mít
nastavené také zálohy databází a v případě potřeby obnovit pouze konkrétní firmu (nebo
vybranou databázi), nikoliv všechny databáze a firmy.
Založit nový předpis pro zálohování databáze se provede přes menu Opakované úlohy /
Vygenerování předpisu.
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Název plánu, např. jméno databáze, v našem příkladu "demo". Hodiny, minuty, kdy se má
záloha databáze provést. Typ úlohy "Záloha databáze", z výběrového boxu se vybere
odpovídající databáze např. "demo". Dále do názvu předpisu lze opět zapsat "demo", aby
bylo patrné, o jaký se jedná. Adresář je např. "c:\zaloha" (bez lomítka na konci), soubor je
"demo" (bez přípony .bdt). Dále se zatrhnou dny, ve kterých se má záloha provést. Po
potvrzení tlačítkem "Provést", se změny uloží. Již dobře známá tabulka s přehledem záloh je
na dalším obrázku.

Do plánu přibylo 5 řádku s názvem "demo1" až "demo5", program automaticky po uložení
doplnil číslo k definovanému plánu, které odpovídá dnům pondělí až pátek. Předpisů je nově
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také dalších 5, v mřížce Předpis zálohy. Každý odkazuje na svůj zálohový soubor databáze
"c:\zaloha\demo1.bdt" až "c:\zaloha\demo5.bdt" .
Jestliže máte nastavené zálohování databáze i serveru, je potřeba vzájemně zkoordinovat
jednotlivé časy záloh. Protože se uvedené zálohování oběma způsoby využije především u
společností s více databázemi a firmami, lze předpokládat, že data budou umístněna na
nějakém výkonném PC serveru, který poběží 24 hodin denně. Pak se jako ideální jeví např.
záloha databází každý pracovní den, záloha serveru jedenkrát týdně o víkendu. Platí, že by se
jednotlivé zálohy neměly časově krýt. Záleží na velikosti dat v konkrétní firmě, ale lze
přibližně stanovit, že se jedna firma zálohuje cca. 5 minut. Pokud bude v databázi 5 firem,
pak bude záloha databáze trvat cca. 25 minut. Pokud na serveru budou tři databáze, které
budou mít čtyři, resp. deset, resp. sedm firem, pak čas pro zálohu serveru bude 105 minut.

5. Nejčastější problémy při převodu







Uživatelské přístup do IS Harmonik zadávejte vždy pouze malými písmeny a bez
diakritiky, viz. str.5-6
Nevyplňujte! "Jméno databáze a firmy pro uzamčení uživatele" v tabulce při
zakládání uživatelských přístupů, viz. str.5-6
Před zahájením převodů v obou programech zkontrolovat, jestli jsou v aktuální
verzi. Přes menu Klient / Aktualizace verze programu / Internet; viz. str.7
Zkontrolovat integrity dat v převáděných firmách, pokud se dělá převod hromadně,
viz. str.8 - Důležité upozornění. Při volbě menu Klient / Převody dat z/do jiných
programů / Převod dat do HARMONIKu a přihlášení, viz. kapitola 3 a zadání
přihlašovacích údajů, probíhá přihlašování k IS Harmonik a kontrola integrity dat -ale
pouze aktuální firmy. Pokud pak v dalším procesu převodů zvolíte "Hromadný
převod", integrity dalších firem zkontrolovány nejsou. Je tedy třeba je před
hromadným převodem zkontrolovat ručně, tj. ve všech převáděných firmách spustit
přes menu Server / SQL server / Integrita dat. V případě zobrazených chyb
kontaktujte naší zákaznickou linku
V průběhu převodu neodklikávat chybové hlášky a věnovat jim pozornost. V
případě jejich zobrazení kontaktovat hot-line, případně si chyby opsat; viz. str.9
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6. Závěr
Postup převodu není složitý. V postupu je rozepsán na více stran, detailně i s obrázky, aby
byl co možná nejpochopitelnější.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz ke konkrétnímu bodu výše popsanému postupu, případně
problém při vlastních převodech, neváhejte se na nás obrátit na zákaznické hotline lince 224
211 287.
Pokud se domníváte, že převod sami nezvládnete, kontaktujte nás také na uvedené
zákaznické lince a po domluvě a stanovení poplatku za převod, tento uděláme za vás.
Děkujeme, že využíváte ekonomické systémy naší společnosti.
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