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Verze programu Prodos Manager 1.2.2 je k dispozici od 2. 11. 2015 a je víceuživatelská, tzn. že program lze nainstalovat buď pro 
jednoho konkrétního uživatele, nebo pro všechny uživatele jednoho počítače. Verze Prodos Manager 1.1.0 zůstává plně funkční.

Odinstalace Prodos Manager 1.1.0 a instalace 1.2.2

1. Interaktivní učebnice, které jste měli nainstalované a aktivované v Prodos Manageru 1.1.0, lze převést do nové verze Prodos 
Manageru 1.2.2. V případě, že na jednom počítači mělo více uživatelů nainstalováno různé balíčky, vyberte si jednoho uživa-
tele, jehož balíčky chcete do nové verze Prodos Manageru převést (pravděpodobně ten uživatel, který měl aktivováno nejvíce 
balíčků). U tohoto uživatele nechte balíčky nainstalované a aktivované, u ostatních uživatelů balíčky deaktivujte. Poté odin-
stalujte Prodos Manager 1.1.0. Přihlaste se k počítači přes uživatele, jehož balíčky chcete převést do Prodos Manageru 1.2.2.

2. Spusťte instalační proces programu Prodos Manager 1.2.2.

Práce s Prodos Managerem 1.2.2

Instalace nových učebnic a práce s aplikací Prodos Manager 1.2.2 je stejná jako u verze 1.1.0.
Práce s programem Prodos Manager 1.2.2 je podrobněji popsána v Manuálu Prodos Manager 1.2.2.
Změnila se pouze odinstalace učebnic:

Odinstalace učebnice v Prodos Manageru 1.2.2

Pokud chcete interaktivní publikaci odinstalovat:

1. Aktivovaný titul nejprve deaktivujte kliknutím na Deaktivovat.

2. Klikněte na tlačítko Odinstalovat. 

INTERAKTIVNÍ UČEBNICE 

Přechod z verze programu Prodos Manager 1.1.0 na verzi 1.2.2

1.   Vyberte, zda chcete Prodos Manager 1.2.2 nainstalovat 
pro všechny uživatele daného počítače, nebo pouze pro 
právě přihlášeného uživatele počítače.

2.    Zaškrtněte, zda chcete převést nainstalované 
a aktivované balíčky z verze Prodos Manager 1.1.0. Pokud 
zvolíte tuto možnost, převedou se do Prodos Manageru 
1.2.2 všechny balíčky, které měl ve verzi 1.1.0 nainstalovány 
právě přihlášený uživatel počítače.

1.   Do příslušného políčka vložte katalogové 
číslo dané interaktivní učebnice v katalogu 
nakladatelství Prodos, které najdete na stránce: 
http://ucebnice.org/interaktivni.  

2.   Po zadání katalogového čísla je možné  
učebnici odinstalovat.
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http://ucebnice.org/download/ProdosManager/IM-manual-ProdosManager.pdf

