Postup při instalaci a nastavení programu
Program Sumář je pro každý zpracovávaný rok individuální. Programy pro roky předešlé si
uživatel může v PC ponechat a kdykoliv nahlédnout do zpracovaných dat. Pokud je
nepotřebuje, může je jednoduše smazat z pevného disku. Sumář2020 (stejně jako program
EvMO2017) je vždy distribuován v přenosné verzi. Obsahuje datové a systémové soubory.
Pro jeho komfortní zprovoznění byl vytvořen jednoduchý instalační program. Ten má za úkol
pouze nakopírovat soubory do zvoleného adresáře a vytvořit zástupce pro spuštění programu
na ploše a v nabídce „Start“. Pro instalaci není třeba mít administrátorská práva, program se
instaluje jen do vlastního uživatelského profilu. Základní postup při instalaci spočívá v několika
jednoduchých operacích. Spuštění instalačního programu SetupSumar2020.exe, který je
umístěn na internetu a který je třeba stáhnout do svého lokálního PC (pokud to nastavení
dovoluje, je eventuálně možno spustit instalaci i přímo).
Program je chráněn proti zpětné dekompilaci a modifikaci. Pro některé antivirové programy
může být proto program neznámý a standardní kontrola „.exe“ souboru je právě z těchto
důvodů znemožněna.. V tom případě se může objevit výstraha v podobě hlášení v programu
AVAST a první spuštění může trvat delší dobu a důvěryhodnost programu je nutno potvrdit.. U
programu AVAST je ještě vhodné v uživatelském nastavení vyloučit celý adresář.
Po pokračování se objeví úvodní obrazovka s povinným licenčním ujednáním. Nutno potvrdit.

Postup při instalaci a výběr pracovní složky
Po pokračování se objeví úvodní obrazovka s volbou umístění programu. Defaultně je
nabízen disk C: a adresář Sumář2020. Tím zůstanou zachovány předchozí sumáře se
zpracovanými daty. V případě, že z nějakého důvodu nabízené umístění programu
nevyhovuje, je možné pomocí volby Procházet... změnit umístění programu. Objeví se
editační okno se strukturou adresářů pro eventuální instalaci. Z té je možno vybrat vhodný
adresář pro instalaci nebo je možné složku zapsat ručně
Důrazně se varuje před umístěním programu jen do kořenového adresáře pevného
disku (C:\, D:\, atd.) Dále je nevhodné provozovat program z flashdisku. V důsledku
zpožděného zápisu do cache může dojít k nesprávnému zápisu nebo poškození dat!
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Úspěšná instalace je ukončena oznámením o vytvoření
zástupce programu na ploše. Poté je možné program pomocí
tohoto zástupce spustit.

Program lze aktualizovat pro pomocí internetu. Pro úspěšné nastavení aktualizace je třeba
provést několik základních nastavení. Nejjednodušší způsob je spustit program a v menu
„Update“ provést aktualizaci programu. Podmínkou je internetové připojení. Po prvním
spuštění aktualizace se objeví (pokud je zapnut firewall) výstražné informační okno. Stačí
jen zobrazenému programu povolit přístup na internet a tím je veškeré nastavení hotovo.
Různé druhy a verze operačního systému mohou mít výstražné okno různého provedení,
princip je však stejný. Ukázka je z Windows 10. Pokud by tato operace nepomohla, je nutno
nastavit firewall ručně. To znamená povolit ve firewallu program sm.exe a eventuálně ještě
povolit v komunikaci port číslo 21 protokolu TCP/IP. NOD32, Norton, Kaspersky Lab, atd.
Dále může být v PC nainstalován firewall další stran. Například McAfee, V tom případě je
nutné nastavit přístup dle manuálu daného programu. Na stejném principu funguje i
internetová záloha. Pokud je program povolen pro aktualizace nebo opačně, povolení platí
pro oba programy. Mezi prvotním povolením a komunikací někdy může nastat dlouhá
prodleva před dalšímpokračováním.
Uživatelé znalí nastavení firewallu, mohou nastavit komunikaci před použitím aktualizace.
Stačí povolit pro program sm.exe komunikační port č. 21. Někteří poskytovatelé internetového
spojení tyto porty úmyslně blokují, pak je nutné aktualizaci provést aktualizačním programem.

Další podrobnosti jsou v manuálu k programu.

