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Úvod 
Docházkový a přı́stupový systém Otvı́rák je komplexnı́ systém pro sledovánı́ docházky a řı́zenı́ přı́stupu jednotlivých uživa-
telů. Otvı́rák nabı́zı́ řadu funkcı;́ využı́vat lze všechny, nebo jen část z nich. 

Systém Otvı́rák založen na architektuře klient–server, data jsou ukládána do SQL databáze. Serverovou aplikaci lze provozo-
vat i na neserverovém hardware a software. 

Softwarová část systému Otvı́rák je funkčně doplněna hardwarem – čtečkami čipů a kontroléry pro zprostředkovánı́ komu-
nikace mezi serverem a čtečkami a pro otevı́ránı́ elektromagnetických zámků dveřı́. Nezbytnou součástı́ systému Otvı́rák je 
i podpůrná infrastruktura – elektromagnetické zámky dveřı́, datová kabeláž a sı́ťové, přı́padně i zálohované zdroje napájenı́. 

 

Požadavky pro běh Otvíráku 
Minimální požadované technické parametry infrastruktury pro provoz Otvíráku: 

softwarové požadavky na server: 
o Windows Server 2016 nebo novějšı́ (serverovou aplikaci lze provozovat i na neserverových operačnı́ch sys-

témech Windows 10 a novějšı́ch) 
o MS SQL Server 2016 Express 
o Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) 
o MS .Net Framework 4.7.2+ 
o průběžně aktualizováno prostřednictvı́m Windows Update 
o nastavenou statickou IP adresu 

 hardwarové požadavky na server (nemusı́ se jednat o serverový hardware): 
o CPU min. 2 jádra 
o min. 6 GB RAM 
o HDD 30 GB 
o zálohovánı́ databáze 

 variantně vzdálený přı́stup pomocı́ RDP nebo TeamViewer pro vzdálenou instalaci a správu Otvı́rák 
 požadavky na sı́ť: 

o Ethernet 100 Mbit / 1 Gbit (kabelový rozvod) se zpětnou kompatibilitou pro 10 Mbit (vč. sı́ťových prvků – 
kvůli Rı́dicı́m jednotkám) 

o Port 43536 sloužı́cı́ pro komunikaci řı́dı́cı́ch jednotek se SW po UDP 
o Port 43537 pro aktivaci licence na https://behere.visplzen.cz:43537 
o Port 43531 aplikace proti serveru 
o Port 43533 aplikace proti serveru 
o Port 43538 přístup pro mobilní aplikaci 

obecně jde o porty v rozsahu 43530 - 43538 
 

softwarové požadavky na klientské stanice: 
o Windows 10 nebo novějšı́ 
o Microsoft .NET Framework 4.7.2 
o průběžně aktualizováno prostřednictvı́m Windows Update 

 hardwarové požadavky na stanice: 
o CPU 2 jádra 
o 4 GB RAM 
o 1 GB HDD 
 

Systémově je doporučeno provést instalaci SQL a programu před montáží samotného HW (identifikačních zařízení 
a řídících jednotek) a to buď místně, a nebo vzdáleně (přes RDP, TeamViewer) s alespoň základní konfigurací. 
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Instalace software 
Nutné předpoklady pro instalaci SW Otvírák 

Souhrnné požadavky viz  
Požadavky pro běh Otvı́rák. 

Před samotnou instalacı́ programu je třeba instalovat Microsoft SQL Server 2016 
nebo novějšı́ https://instal.visplzen.cz/otvirak/   

 

Postup instalace SQL serveru 2019 (postup je stejný od verze 2014) 
Po staženı́ instalátoru je doporučeno rozbalenı́ do dočasné složky. 

 

Úvodní obrazovka instalátoru SQL serveru. Vyberte první možnost vpravo: "New SQL server..." V dalších krocích potvrďte souhlas s podmín-
kami a ponechte zaškrtnuté automatické instalace update a pokračujte dále tlačítky Next. (Žlutý vykřičník u Firewallu nás nyní netrápí) 
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Obrázek 1 – Zde ponechat defaultní nastavení 

 

Obrázek 2 – V tomto kroku pojmenujeme vlastní instanci jako OTVIRAK (volba "Named instance") 
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Obrázek 3 – Zde ponechte defaultní nastavení * 

 

Obrázek 4 – Vždy vybereme Mixed mode a vyplníme heslo pro SQL administraci. Heslo si dobře zapamatujte a poznamenejte spolu s názvem 
instance do Nastavení zákazníka.  Do „Specify SQL Server administrators“ je automaticky přidán uživatel, pod kterým je program instalován, 
případně lze přidat další uživatele (lokální administrátor atp.) 
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Následně probı́há instalace a konfigurace SQL serveru. 

Po dokončenı́ instalace a konfigurace SQL serveru lze instalovat Microsoft SQL Server Management Studio – link ke staženı́ 
je v instalátoru SQL serveru (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). SQL Server Management Studio je volitelnou součástı́, 
která pro běh Otvı́rák nenı́ nezbytná, ale je klı́čová pro servisnı́ zásahy. SQL Server Management Studio proto doporučujeme 
standardně instalovat. 

*Pokud instalace SQL serveru skončı́ chybou po instalaci a server na který instaluje je doménovým řadičem, je třeba v kroku 
Server Configuration změnit uživatele, pod kterým se bude služba spouštět na NT Authority\System  
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Konfigurace sdílení SQL serveru 

V poslednı́m kroku před instalacı́ SW je nutné povolit naslouchánı́ SQL serveru na portu 143x v LAN – to lze provést tak, že 
najdeme našı́ instanci SQL serveru resp. Network Configuration -> Protocols for OTVIRAK 

 

 

 

Vyvoláme SQl server Configuration manager, vyhledáme v stromu SQL 
Server Network Configuration a v něm našı́ instanci SQL serveru.  

Je třeba povolit na záložce Protocol povolit TCP/IP a na záložce IP adres-
ses v sekci „IP All“ vložit port 1434 (pokud nenı́ obsazený) a poté službu 
SQL serveru restartovat dle upozorněnı́. 
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A následně je nutné přes Služby (Services) restartovat SQL server (Otvirak)
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Postup instalace Otvírák 
Instalace se spouštı́ spuštěnı́m instalačnı́ho souboru, např. Setup_1.0.x.x.exe staženým z https://instal.visplzen.cz/otvirak/ 

 

Obrázek 5 – Úvodní obrazovka instalace Otvírák 

 

Obrázek 6 – Pokud není v systému instalován Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86), objeví se tato obrazovka vč. linku pro stažení. 
POZOR NA TO, ŽE STAHUJEME A INSTALUJEME VŽDY 32b VERZI! 
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Obrázek 7 – Vytváření uživatele pro službu Otvírák. 

 

 

Obrázek 8 – Vyberte SQL instanci výběrem z rozbalovacího menu, případně ji zadejte ručně. Dále je nutné vybrat typ příkladových dat (Šablona 
Přístup nebo Šablona Docházka), zálohování nyní nezapínejme (po instalaci by stejně uživatel neměl oprávnění do složky zálohovat). 
  Zadejte heslo pro administrátorský účet pro vstup do programu Otvírák a pro kontrolu ho zadejte ještě jednou (lze pone-
chat původní hodnoty, přičemž defaultní heslo do programu je 86222). Pod tímto jménem a heslem se přihlašujete do programu po instalaci. 
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Obrázek 9 – Zde ponechat defaultní nastavení 

 

Obrázek 10 – Zde lze změnit složku pro instalaci klientské aplikace, doporučená je výše. 
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Obrázek 11 –Spusťte instalační proces 

 

Obrázek 12 – Poté, co proběhnou všechny kroky instalace softwaru Otvírák, vyberte "Další" 
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Obrázek 13 – Instalátor dále zkontroluje platnost licence (je vyžadováno připojení k internetu). Licence je vázána na klíčový hardware počí-
tače, na kterém serverová aplikace Otvírák běží. Standardně je po instalaci 70 na aktivaci plné licence. 

 

Obrázek 14 – závěrečná obrazovka instalace  (viz Obrázek 13) 

 


