Aktualizace dat k programu TOMAS, verze W1901 – data 2111
(obsahuje i předchozí aktualizace dat)
Datové soubory 2111 obsahují doplnění časových koeficientů ČSÚ za 3. čtvrtletí 2021 a koeficientů ÚRS na
2. pololetí 2021. Koeficienty ÚSI jsou do 1. pololetí 2009 převzaty z časopisu Soudní inženýrství, dále jsou
dopočteny. Přehled cenových map je aktualizován k 16.2.2021. Dále jsou aktualizovány údaje z ČSÚ
týkající se číselníků katastrálních území a také obcí podle publikace ČSÚ "Malý lexikon obcí", vydané
koncem roku 2020 - stav k 1.1.2020.

Návod k instalaci
Aktualizovaná data jsou sbalena v souboru Data2111proW1901.zip. Pro jejich rozbalení
musí být na počítači nainstalován program WinZip (nebo 7-Zip). Postup pro nahrání dat:
 soubor Data2111proW1901.zip zkopírujte na disk C
 máte-li na disku C složku Data (např. pozůstatek dat z předešlé aktualizace), přejmenujte ji nebo
smažte
 klikněte 1x pravým tlačítkem myši na soubor Data2111proW1901.zip na disku C
a z předložené nabídky klikněte 1x levým tlačítkem na Extract to … Tím zahájíte rozbalování.
 máte-li
nelicencovanou
verzi programu
WinZip, opusťte
okno WinZip
kliknutím I Agree.
 v následujícím
okně zadejte
Extract to: c:\
(pokud se Vám
nabídne něco
jiného, ponechte
pouze c:\ - důležité)
a klikněte na Extract









rozbalením souboru vznikne na disku C nová složka Data. Všechna okna uzavřete.
spusťte program TOMAS a klikněte na volbu Služby – Nahrání dat KONCES
dotaz zda skutečně chcete nahrát data KONCES opusťte kliknutím na Ano
program bude požadovat licenční soubory, doporučujeme kliknout na volbu „Pokračuj bez
použití licenčních souborů“, program si převezme údaje z posledního nahrávání dat. Pokud tato
volba není přístupná, použijte prosím poslední licenční soubory.
v okně Nahrávání dat zadejte písmeno Vašeho disku, na který jste data rozbalili. V našem
případě je to písmeno C, protože data jsou rozbalena na disku C. Okno opusťte kliknutím na
tlačítko Pokračuj.
zprávu „Připravte datové médium do mechaniky c: ..čekám“ opusťte kliknutím na červený
křížek. Začíná nahrávání dat – zpráva Nahrávám data.
po nahrání dat bude program ukončen. Doporučujeme provést nabízenou archivaci dat
programem 7-Zip, WinZip apod. Při dalším spuštění bude na základní obrazovce ve spodní části
„Verze dat KONCES 2111 z 20.11.2021“
na disku C smažte soubor Data2111proW1901.zip i složku Data

Nezapomínejte ve svém vlastním zájmu provádět archivaci hotových i rozpracovaných elaborátů pomocí
programu 7-Zip (WinZip) nebo tlačítkem „Zálohování elaborátů na disk“ na obrazovce s přehledem
elaborátů.

Při problémech volejte tel. 603 782 726, pište na vojtova@konces.cz , Ing. Vojtová

