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Úvodní informace 

V důsledku změny PostgreSQL z verze 10.11 na verzi 13.1. ve které není k dispozici 32-bitová 

verze, existuje několik scénářů, jakou verzi programu Harmonik 2021 budete instalovat.  

Nejčastěji budete volit instalační balíček I. harmonik_13_i_64.exe, určený pro 64-bitové 

operační systémy. 

Pokud máte PC s 32-bitovým operačním systémem, pak použijete jeden z instalačních balíčků 

II. nebo III. 

Pokud máte 64-bitový operační systém, ale máte nainstalovaný 32-bitový Harmonik, pak 

velice doporučujeme před upgrade 2021 provést převod verze Harmonik 2020 32-bit na verzi 

Harmonik 2020 64-bit. Jak na to, je popsáno v kapitole "Převod serveru PostgreSQL z 32-bit 

na 64-bit". 

   

Verze programu Harmonik v roce 2021 

Pro zjištění současného stavu bitových verzí PC/serveru, kde běží databáze PostgreSQL nebo 

bitovou verzi PC, kde běží klient Harmonik, budete potřebovat zjistit následující informace. 

Jakou bitovou verzi systému Windows máte, zjistíte přes Ovládací panely / Systém a 

zabezpečení / Systém nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonku "Tento počítač" - 

Vlastnosti. 

 

Jakou bitovou verzi databáze PostgreSQL, resp. klienta Harmonik zjistíte po přihlášení do 

programu Harmonik 2020, na úvodní hlavní obrazovce, v levém dolním rohu obrazovky. 
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A) Lokální (není síťová) instalace, viz. obrázek výše "Klient: LOKÁLNĚ", pak je na stejném PC 

nainstalovaný klient Harmonik i PostgreSQL (databáze)  

a) Pokud je uvedeno "Klient: LOKÁLNĚ 64-bit" a "Server: 10.11 64-bit", budete 

postupovat dále běžným způsobem, použijete instalační balíček I.  

b) Pokud je uvedeno "Klient: LOKÁLNĚ 32-bit" a "Server: 10.11 32-bit", pak záleží, jakou  

bitovou verzi Windows máte, viz výše. 

1. 64-bitový operační systém - V tomto případě velice doporučujeme před upgrade 

2021 provést převod verze Harmonik 2020 32-bit na verzi Harmonik 2020 64-bit. 

Jak na to, je popsáno v kapitole "Převod serveru PostgreSQL z 32-bit na 64-bit". 

Pak budete postupovat běžným způsobem v provedení upgrade, použijete 

instalační balíček I. 

2. 32-bitový operační systém - Protože nelze instalovat PostgreSQL 13.1 (jenž je 

standardní součástí Harmonik 2021) na 32-bitový PC, připravili jsme pro tyto 

případy balíček instalace, která v sobě obsahuje PostgreSQL 10.15 a klient 

Harmonik 2021, použijete instalační balíček III. 

 

B) Síťová verze 

Server - spusťte program Harmonik na serveru/PC, kde jsou umístěná data, tj. kde je 

nainstalovaná předešlá verze PostgreSQL (databáze). Platí stejné, co bylo popsáno výše pro 

lokální instalaci.  

Stanice - Instalace upgrade na stanicích se bude řídit podle toho, jaká bitové verze Windows 

je na PC, kde běží klient Harmonik, a který se připojuje k serveru, ale také, jaká je bitová 

verze PostgreSQL. Spusťte program Harmonik 2020 na vaší lokální stanici. 

a) Pokud je uvedeno "Klient: SÍŤOVĚ 64-bit" a "Server: 10.11 64-bit", budete postupovat 

dále běžným způsobem, použijete instalační balíček I. 

b) Pokud je uvedeno "Klient:  SÍŤOVĚ 64-bit" a "Server: 10.11 32-bit", pak záleží, jakou  

bitovou verzi Windows máte, viz výše. Pokud není možné převést databázi na serveru 

z 32-bit na 64-bit, jak doporučujeme výše, protože je server 32-bitový, pak na klienta , 

použijete instalační balíček III. 

c) Pokud je uvedeno "Klient:  SÍŤOVĚ 32-bit" a "Server: 10.11 64-bit", pak záleží, jakou 

máte bitovou verzi Windows. Pokud má vaše stanice 32-bitový operační systém, pak 

nainstalujete 32-bitového klienta, tedy použijete instalační balíček II. V opačném 

případě budete postupovat běžným způsobem, použijete instalační balíček I. 



4 
 

d) Pokud je uvedeno "Klient:  SÍŤOVĚ 32-bit" a "Server: 10.11 32-bit", pak situace záleží 

na bodech b) nebo c). 

 

Kde lze upgrade získat? 

V předchozí kapitole bylo uvedeno, jaký balíček pro instalaci budete používat. Balíčky 

instalace jsou vzhledem k různým scénářům instalace dostupné tři: 

I. harmonik_13_i_64.exe - provádí upgrade na Harmonik 2021 a PostgreSQL z verze  

10.11 na 13.1. Lze instalovat pouze na 64-bitové PC. 

II. harmonik_13_i_32.exe - pouze zkopíruje soubory do adresáře .\Harmonik13, 

neprovádí žádný upgrade. Jedná se o 32-bitového klienta Harmonik, pro připojení k 

64-bitové síťové instalaci Harmonik 2021. 

III. harmonik_12_i_32.exe - jedná se o balíček, který provede update PostgreSQL 

serveru z 10.11 na 10.15 nebo slouží jako 32-bitový klient Harmonik pro 32-bitový 

server.  Kopíruje/přepisuje soubory do stávajícího adresáře .\Harmonik10. 

 

Převod databáze PostgreSQL z 32-bit na 64-bit  

Pokud je operační systém Windows 64-bitový, ale PostgreSQL, kterou máte nainstalovanou 

jen 32-bitová, velice doporučujeme provést převod databáze PostgreSQL z 32-bit na 64-bit. 

Protože se jedná o fyzickou práci s daty, je potřeba při převodu důsledně dodržovat popsaný 

postup. Pokud si raději přejete přenechat tento převod na nás, kontaktujte naší zákaznickou 

linku a my provedeme převod i následnou instalaci upgrade Harmonik 2021 místo vás. 

Protože se jedná o fyzickou práci s daty, je potřeba při převodu důsledně dodržovat popsaný 

postup. 

1) Přihlaste se do programu a přes menu Server / SQL server / Import/Export / Export 

databáze a proveďte export (zálohu) všech databází, které se nacházejí v PostgreSQL. 

2) Jakmile máte uložená data (databáze), program ukončete a celý odinstalujte. Pro 

odinstalaci slouží soubor unins000.exe, který najdete v základním adresáři instalace 

programu. Když se program odinstaluje, smažte také všechny zbylé adresáře/soubory , které 

ještě ve složce Harmonik10 zůstaly, resp. smažte fyzicky celý adresář Harmonik10. 

3) Odinstalujte program Python37, přes funkci Odinstalace programů ve Windows. Po 

odinstalaci smažte celý adresář C:\Python37.  
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4) Stáhněte si ze stránek Harmonik 2020 64-bit, viz menu Ke stažení / Předchozí verze, nebo 

použijte přímý odkaz http://www.harmonik.cz/files/archiv/2201/harmonik_11_i_64.exe 

5) Proveďte instalaci běžným způsobem, nechte nainstalovat demo databázi. 

6) Po instalaci program zaregistrujte licenčními údaji pro rok 2020. Založte znovu všechny 

uživatele, které se budou k programu hlásit. Přihlaste se do programu, do demo databáze, 

provedou se příslušné aktualizace do poslední. 

7) Proveďte import zálohy databází vytvořené v bodu 1). Import provedete z menu Server / 

SQL server / Import/Export / Import databáze. Program při importu vydá hlášení, že záloha 

byla provedena v jiné bitové verzi, než do které provádíte import. Na toto hlášení reagujte 

Ano, protože to je přesně to, proč se celý postup provádí.  

8) Až budete mít naimportované všechny databáze, je možné se odhlásit, přihlásit se znovu 

do nějaké vybrané databáze/firmy a potom přes menu Nastavení / Databáze a firmy / 

Zrušení databáze zrušit již nepotřebnou demo databázi. 


