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1. Inštalácia programu Dantes.

Predtým ako sa rozhodnete Dantes inštalovať, je dôležité vedieť nasledovné:

každý inštalačný program Dantesu (častokrát označovaný aj ako aktualizácia, či update) obsahuje 
tzv. plný kód, to znamená, že je nezávislý od prítomnosti resp. neprítomnosti akejkoľvek 
predchádzajúcej verzie na vašom počítači. Z uvedeného vyplýva, že:

• nemusíte mať na počítači nainštalovanú žiadnu predchádzajúcu verziu
• pokiaľ už máte nainštalovanú akúkoľvek predch.verziu, nemusíte ju odinštalovať, inštalačný 

program sám zistí aké kroky musí urobiť
• pokiaľ sa pokúsite nainštalovať staršiu verziu ako máte už na vašom počítači nainštalovanú, 

program vás zastaví a na tento fakt upozorní

Každý užívateľ, ktorý si zakúpil program Dantes, obdrží e-mail, v ktorom nájde odkaz (link) na 
inštalačný program. Najnovšiu verziu však môžete inštalovať aj priamo odtiaľto:

http://www.mab.sk/export/dantes/setup_dantes_1.1.exe 

Kliknutím na odkaz (v pošte resp.v tomto dokumente) sa otvorí asociovaný webový prehliadač.
V závislosti od typu prehliadača a jeho nastavenia môžete inštalačný program rovno spustiť alebo 
uložiť a spustiť až následne1.

Po spustení inštalačného programu sa zobrazí úvodná obrazovka:

1Pokiaľ vám webový prehliadač dovoľuje inštalačný program iba uložiť, uložte ho kamkoľvek v počítači a zapamätajte 
si toto miesto Následne ho z daného miesta spustite (mnoho prehliadačov vám to umožní priamo z nejakého pomocného 
okna, ktoré je po stiahnutí viditeľné na obrazovke). 
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Nasledovnú obrazovku uvidíte iba v prípade pokiaľ robíte prvotnú inštaláciu, to znamená, že na 
počítači nie je nainštalovaná žiadna predošlá verzia programu. V takomto prípade vám odporúčame 
bez zmeny akceptovať to, čo vám ponúkne inštalačný program a rovno pokračovať stlačením 
tlačidla „Ďalej“.

V ďalšom priebehu inštalácie sa zobrazí dialóg s voľbami, či sa  má vytvoriť zástupca na pracovnej 
ploche a záložka v Štart menu. Obe možnosti ponechajte zaškrtnuté a pokračujte stlačením tlačidla 
„Ďalej“.
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Počkajte kým sa nenainštalujú všetky potrebné súbory...

… a potvrďte dokončenie inštalácie stlačením príslušného tlačidla.

Po inštalácii nájdete na pracovnej ploche ikonu programu Dantes:

Po nainštalovaní, program Dantes funguje ako demonštračná verzia, ktorú možno vyskúšať,  pričom 
k dispozícii je prevažná časť funkcionality registrovanej verzie.
Nainštalovaním a zaregistrovaním licencie sa program stáva plne funkčným.
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2. Inštalácia licencie

Dantes pracuje s dvomi typmi licencie: Single a Multi. Single licencia umožňuje na jednom počítači 
spracovávať účtovníctvo jedného účtovného subjektu. Multi licencia umožňuje na jednom počítači 
viezť účtovnú agendu viacerých subjektov.2

Užívateľ so zakúpenou licenciou obdrží e-mail3, v ktorom sa nachádza odkaz (link) na jeho 
licenciu. Licencia už obsahuje identifikačné dáta licencovaného subjektu.

Licencia je riešená formou inštalačného programu, spustením ktorého sa licencia nainštaluje do 
vášho počítača. Po nainštalovaní licencie beží program stále v režime demonštračnej verzie až kým 
sa licencia nezaregistruje.

Pri inštalácii licencie platia rovnaké pravidlá ako pri inštalácii programu (viď.poznámka pod čiarou 
v kapitole o inštalácii programu Dantes). Po spustení inštalačného programu sa zobrazí úvodné 
okno:

 

Po potvrdení ďalších 2-ch okien je inštalácia licencie dokončená. 

2 Počet subjektov je individuálne dohodnutý s objednávateľom
3 Pokiaľ ste súčasťou hierachizovanej organizácie, licencia pre všetky subjekty je zasielaná priamo zástupcovi 
organizácie v ústredi. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, zástupca organizácie prepošle licencie jednotlivým svojim 
subjektom.
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3. Výber existujúcej agendy alebo založenie novej.

Kliknutím príslušnej ikony na ploche sa spustí program Dantes.

V prípade, ak bol Dantes spustený prvýkrát, zobrazí sa dialóg, v ktorom si môžete vybrať existujúcu 
agendu alebo založiť nový účtovný subjekt s novou agendou.

Ak ste doteraz pre vedenie účtovníctva používali Dynac (predchodca programu Dantes), zvoľte 
prvú z možností a vyberte existujúcu agendu zadaním miesta (priečinok s jej údajmi), kde sa 
nachádza.

V prípade ak ste Dynac nepoužívali, je nutné založiť nový účtovný subjekt s novou agendou (druhá 
z ponúkaných možností).

Upozornenie:
Nikdy nezakladajte nový účtovný subjekt s novou agendou, pokiaľ chcete otvoriť nové účtovné 
obdobie k existujúcemu účtovnému subjektu s existujúcou agendou predošlého roku. K tomuto 
slúži funkcia, ktorú vyvoláte v časti Služby-Otvorenie nového účtovného obdobia.

Pri ďalších spúšťaniach programu sa uvedený dialóg už nespúšťa ale automaticky sa otvorí 
naposledy vybratá agenda. Pokiaľ vznikne potreba otvoriť inú existujúcu agendu (iný rok 
rovnakého subjektu resp. agendu iného subjektu), tak uvedený dialóg možno aktivovať manuálne 
z hlavného menu, v časti: Nastavenia-Výber účtovnej agendy.
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4. Prihlasovací dialóg

Pri štarte programu alebo po zmene účtovnej agendy sa automaticky aktivuje prihlasovací dialóg. 
V dialógu sa zadáva meno a heslo.
Pokiaľ ste používali Dynac, tak meno a heslo je identické s tými, ktoré ste používali pri 
prihlasovaní sa do Dynacu. V prípade ak ste Dynac nepoužívali, tak prihlasovacie meno je „demo“ 
a heslo nie je žiadne.

Užívatelia, ktorí majú oprávnenie vstupu do programu Dantes, sú definovaní v tabuľke užívateľov, 
ktorá sa dá aktivovať z hlavného menu, v časti Nastavenia-Užívatelia. Tabuľku môže aktivovať a 
aktualizovať iba užívateľ s príslušným oprávnením (právo č. 7). Pod pojmom aktualizácie sa  tu 
rozumie pridávanie nových užívateľov, rušenie existujúcich, zmena ich identifikačných údajov a 
prideľovanie a odoberanie prístupových práv užívateľov k jednotlivým funkciám programu.

Tabuľka s užívateľmi a ich oprávneniami je buď prevzatá z Dynacu alebo, pre nepoužívateľov 
Dynacu, obsahuje iniciálne len jedného užívateľa s menom „Demo“ so všetkými právami, ktorý je 
automaticky vygenerovaný pri založení novej agendy.

V hlavnom menu programu Nastavenia-Prihlásený užívateľ, môže aktuálne prihlásený užívateľ 
definovať alebo zmeniť svoje vlastné prihlasovacie meno a/alebo heslo. Heslo v Dantese nie je 
povinné a závisí od užívateľa, či si ho zvolí alebo nie. V prihlasovacom mene a hesle sa neodporúča 
používať diakritiku.

Každá účtovná agenda má vlastnú tabuľku užívateľov, to znamená, že prihlasovací dialóg sa vždy 
aktivuje nielen pri štarte programu ale aj pri zmene agendy.
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5. Registrácia licencie.

Pre plnohodnotné používanie programu bez obmedzení, je potrebné vykonať registráciu.
Podmienkou je nainštalovaná licencia (viď. príslušná kapitola).
Registrácia sa aktivuje cez hlavné menu v časti Info-Registrácia. Po vyvolaní sa zobrazí nasledujúci 
dialóg:

V dialógu sú kľúčové položky „Užívateľský kód“, ktorý automaticky vygeneruje Dantes a tzv. 
„Prístupový kód“, ktorý je potrebné vložiť pre úspešnú registráciu.

Prístupový kód vám nadiktujeme telefonicky na základe vášho užívateľského kódu.
Nakoľko je užívateľský kód premenlivý a prístupový kód je od neho závislý, nedá sa distribuovať 
spoločne s licenciou.  

Po úspešnej registrácii sa zmení program z demonštračnej verzie na verziu Single alebo Multi, 
v závislosti na type inštalovanej licencie. Táto zmena j zreteľná aj z hlavného pruhu aplikácie:
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