
Inštalácia siete v systéme Windows 7 

 
1. Kliknite na ploche vľavo dole na „Štart“, rozvinie sa Vám lišta, na ktorej 

nájdete voľbu „Počítač“ – na nej kliknite 1x pravé tlačidlo myši. 

 

 
 

2. Rozvinie sa vám lišta, v ktorej zvolíte voľbu Vlastnosti /1x ľavé tlačidlo/ 

 

 



 
3. Otvorí sa Vám okno „Vlastnosti systému“. V spodnej pravej časti 

kliknite na voľbu „Zmeniť nastavenie“. 

 

 
 

4. Otvori sa Vám menšie okno „Vlastnosti systému“, v ktorom kliknete na 

voľbu „Zmeniť“. 

 

 



 
5. V okne „Zmena názvu počítača alebo domény“ napíšte do riadku 

„Názov počítača“ názov hlavného počítača, na ktorom máte databázu 

programu Win-Ambulancia (napr. DOKTOR) a do riadku „Pracovna 

skupina“  napíšte názov Vašej siete (napr .AMBULANCIA). 

 

 
 

6. Kliknutím na OK ukončíte nastavenie siete.  

 

 
 
                       

Poznámka: Rovnako postupujete pri konfigurácií siete na druhom počítači (klientovi). Názov 

počítača (bod 5) musí byť iný ako názov hlavného počítača (napr.Sestra). Názov pracovnej skupiny 

musí byť ten istý aký ste zadali pri konfigurácií siete na hlavnom počítači (AMBULANCIA). 



 
Inštalácia pracovnej stanice v sieti 
   Pri práci s programom Win-Ambulancia v sieti je potrebné určiť, ktorý z počítačov bude 
slúžiť ako hlavný počítač. Hlavný počítač (resp. Server) je ten, ktorý bude ostatným 
počítačom v sieti poskytovať informácie a ktorý bude obsahovať databázu údajov 
o pacientoch. 
 
   Program Win-Ambulancia najprv nainštalujte z CD na tento hlavný počítač. Teraz, ak už 
máte program Win-Ambulancia nainštalovaný na hlavnom počítači, môžete ho začať 
inštalovať z CD postupne na všetky ostatné počítače (resp. pracovné stanice) v sieti.  
    
Po nainštalovaní programu je potrebné urobiť na všetkých počítačoch (resp. pracovných 
staniciach) v sieti OKREM HLAVNÉHO POČÍTAČA !!! nasledujúce úpravy: 
V adresári do ktorého ste program inštalovali (ak ste nič nemenili, mal by to byť adresár: 
„C:\Win-AmbFB“ ) vymažte súbor „Ambulancia.gdb”. 
 
  V adresári C:\Win-AmbFB zeditujte súbor „winamb.ini“  na nasledujúci tvar: (editovať ho 
môžete napríklad v „poznámkovom bloku“, pomocou Total Comandera,  príp. iným editorom) 
 

[ID] 
Skupina=1 
 
[CESTA] 
GDB=MenoPočítača:Adresár 
 
Kde 

MenoPočítača – je názov Vášho hlavného počítača v sieti 

Adresár – je adresár v ktorom je nainštalovaný program Win-Ambulancia 

Príklad: 

Ak je názov Vášho počítača v sieti napríklad „PC01“ a adresár kde je nainštalovaný 

program „C:\\Win-AmbFB“, potom súbor „winamb.ini“ bude vyzerať nasledovne: 

[ID] 
Skupina=531 
 
[CESTA] 
GDB=PC01:C:/Win-AmbFB 
 

Poznámka: 

Pri editovaní súboru dbajte na správny smer lomítok „/“ (resp. „\“). Nezabudnite vymazať 

podčiarkovník pred slovom GDB. 

 

                                                                                    pracovníci firmy VYPtech 


