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Úvod 

1. Úvod 

Úvod této specifikuje její účel. Účelem tohoto dokumentu je nabídnou koncovému 

uživateli instalační příručku pro instalaci Anonymizéru ve verzi 1.2.0. Pro správnou 

funkci Anonymizéru a to i v případě, že se jedná o jeho využití v rámci integrace do 

systému ICZ e-spis či ICZ e-spis LITE je nutné mít provedenu instalaci na koncové 

stanici, kde se bude sw využívat. 

 

Instalace 

1. Distribuční médium 

SW je distribouván v ZIP souboru, který obsahuje dva subadresáře: 

a) Anonymizer 

a. Docs 

i. E-spis-Manual 

b. Libs – adresář s knihovnami 

c. Aplikační soubor 

d. Konfigurační soubor 

b) Redist 

a. Doplňující instalační soubory pro řešení nefunkčních stavů 

 

2. Samotná instalace 

Protože v současné době není k dispozici samostatný instalátor, tak je nutné provést 

instalaci ručně. 

Stažený ZIP si uložíte na místo, kde chcete mít instalaci daného sw provedenu. Např. 

viz obrázek 



 

Obrázek 1 - Příklad umístění instalačního souboru 

 

Následně provedeme extrakci zazipovaného souboru kliknutím pravým tlačítkem myši 

na názvu souboru, vybereme Extrahovat vše 

 

Obrázek 2 - provedení extrahování 

Vybereme cílovou složku, kterou nám již nabízí 



 

Obrázek 3 - výběr místa pro unístění extrahovaných složek 

Následně klikneme na Extrahovat 

Zadáme do PopUp okna Heslo, které jste obdrželi při zakoupení licence 

 

 

Obrázek 4 - PopUp okno pro zadání hesla 

Proklikáme se skrz adresářovou strukturu až k aplikačnímu souboru 



 

Obrázek 5 - Aplikační soubor s ikonou ICZ 

 

3. První zapnutí 

Poklikáme na exe soubor. 

 

Obrázek 6 - Zahájení prací v programu 

Program lze spustit buď dvojklikem na aplikační soubor, případně si můžete vytvořit 

zástupce na pluchu nebo v menu start 

Po prvním spuštění budete vyzváni ke konfiguraci SW, kde je nutné vyplnit některé 

základní informace, které následně si SW uloží a následně bude nadále využívat.  

 



 

Obrázek 7 - První spuštění 

 

Po kliknutí na Ano se zobrazí další okno, kde se budou jednotlivé informace vyplňovat. 

  



 

Obrázek 8 - Nastavení aplikace – konfigurace 

 

Po kliknutí na checkbox „Používat integraci s e-spis“ pokračujete k nastavení připojení. 

Adresu e-spis, kterou přistupujete do e-spis LITE, zkopírujete z Vašeho internetového 

prohlížeče a doplníte o „/services/czechpoint“ (Př. viz Obrázek 8, kde *** představuje 

zkratku Vaší organizace). 

Dále už jen vyplníte Vaše uživatelské jméno a heslo do e-spis LITE. 

Pokud se budete přihlašovat Certifikátem, tak zaškrtnete „Použít certifikát“ a následně 

vyberete z nabídky daný certifikát, pokud jej máte instalovaný. 

Ostatní záložky „Zobrazení“, „Ukládání“ nemusíte měnit. 

 

Následně je program připraven k práci. Využijte také navazující dokument 

3_1_7_Uzivatelska_Prirucka_Anonymizer.pdf 


