Postup instalace software NW verze 4 pro windows 7 a vyšší:
1) stažení instalačního prostředí z www.nidl.cz
• ze stránky „ke stažení“ uložte na svůj počítač do pracovní složky soubory z
odkazů ((nw4rrmm.exe) (dd.mm.rrrr)) a (A2003Runtime.zip)).
2) instalace runtime
• pokud je na pracovní stanici instalována plná verze MS Access verze 2003,
tento bod přeskočte;
• rozbalte A2003Runtime.zip do samostatné složky;
• spuštěním souboru Accessrt.msi runtime nainstalujte.
3) instalace nw aplikací
• spuštěním nw4rrmm.exe nainstalujte nw aplikace;
• v průběhu instalace potvrďte všechny nabízené volby.
4) první otevření nw aplikací
• ikonou NW ver 4x otevřete Spouštění aplikací a potvrdíte:
o Máte-li plnou verzi Accessu 2003:
1. blokovat nebezpečné výrazy: ne
2. otevřít potencionálně nebezpečný soubor:
otevřít o Máte-li runtime:
1. Do you want to block unsafe expression?: No
2. Do you want open this file or cancel the operation?: Open
1.
• pro příští otevírání můžeme upravit úroveň zabezpečení (viz vlevo nahoře)
o Máte-li plnou verzi Accessu 2003:
1. Zabezpečení
2. vybrat „Nízké“ o Máte-li runtime
1. Security
2. vybrat „Low“
• dále v možnostech (Options) (viz vlevo nahoře) na záložce upřesnit (advanced)
nastavte výchozí formát souborů na Access 2002-2003 a na záložce kontrola
chyb (Error checking) vypněte kontrolu chyb (Enable error checking)
• zavřete Spouštění aplikací
5) pro počítače s operačním systémem Windows 8 resp. Windows 8.1 je ještě nutné
změnit formát krátkého data (zrušit mezeru před M a rrrr)
• cesta k nastavení
1. ovládací panely
2. jazyk
3. Změna formátu data, času nebo čísla
4. další nastavení (tlačítko dole)
5. záložka "datum"
6. krátký formát dat „d. M. rrrr“ změnit na „d.M.rrrr“

Poznámka 1)
Pokud jsou data aplikace sdílená více uživateli, je vhodné zkontrolovat resp. doplnit registr
serveru s umístěnými daty (po modifikaci registru je třeba servere restartovat):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\SharingViolat
ionDelay
DWORD
0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\SharingViolat
ionRetries
DWORD
0

Poznámka 2)
Pro některé antivirové programy je vhodné nastavit pro složky s instalovanými NW
aplikacemi (standardně c:\nw) a daty výjimky z testování.

