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Program Pam5 

Postup instalace nebo přeinstalace 
 

1. Celý následující instalační proces je nutno provádět pod jménem uživatele Windows, pod kterým pak budeme s 
programem pracovat!!! 

2. Pokud máte k dispozici fungující dosavadní instalaci např. z předchozího počítače nebo z doby před přeinstalací vašich 
Windows, pak je nejjednodušší překopírovat celý adresář 'Pam5' do stejnolehlého umístění na novém počítači. 
Následně lze přeskočit body 1 až 6 níže uvedeného postupu a přistoupit k prvnímu spuštění programu podle bodu 7. 
Pokud se program rozjede, pak pokračujte až bodem 9, který je bezpodmínečně nutno provést!!! 

 

Kompletní postup instalace: 
 

1. Z mého webu (http://betak-dr.cz/) nainstalovat napřed "Plnou instalaci" z hlavní stránky programu Pam5. Umístění 
programu ponechat defaultní (C:\Pam5\FLUXPAM5) tak, jak nabídne instalátor. 

2. Ihned potom nainstalovat běžnou aktualizaci tak, jak ji běžně provádíte. Tímto bude provedena naprosto kompletní plná 
instalace. 

3. Instalace dat: 
 Pokud program na daném počítači již byl provozován, pak nebude třeba instalovat žádná data. Vaše data jsou 

obvykle v adresáři C:\Pam5. 
 Pokud máte vlastní databázi např. z jiného počítače nebo z archívu, pak ji překopírujete, nejlépe do adresáře 

C:\Pam5 (pokud dodržíte toto umístění, ušetříte si práci s ručním nastavením datového adresáře). 
 Pokud nemáte data žádná a chcete instalovat demo databázi, pak je třeba ji nainstalovat z hlavní webové stránky 

programu Pam5 (zde odstavec Instalace demo databáze). 
4. Pokud používáte ve Windows nějaké restrikce přístupových práv (obvyklé ve firemním prostředí, dále pak ve Windows 

Vista či Windows 7 a vyšších), pak příslušnému uživateli povolit neomezený přístup (i pro zápis) do adresáře 
"C:\Pam5" a do adresáře s programem (umístění viz výše) včetně všech jejich podadresářů. 

5. Konfigurace programu: 
a) Pokud máte k dispozici původní instalaci programu z dřívějška, pak použijte původní INI soubor dle následujícího: 

Z adresáře programu (nejčastěji C:\Pam5\FluxPam5\Bin) na starém počítači překopírujte soubor "PAM5.INI" do 
doporučeného umístění (viz bod 1)  na počítači novém. Tento soubor nese všechna potřebná nastavení jednotlivých 
firem. I když vypadá jako normální textový soubor, nepokoušejte se jej editovat např. Notepadem. Je zabezpečen 
kontrolním součtem a po pokusu o jeho editaci již pak bez distributora program nespustíte! 

b) Pokud instalujete demo data z webu programu dle bodu 3, pak je potřebný INI soubor již součástí instalace. V bodě 
10 tohoto seznamu již nebude třeba provádět nic. 

c) Pokud nemáte k dispozici původní INI soubor "PAM5.INI" dle jednoho z předchozích bodů, pak pokračujte 
následujícím bodem. 

6. Pokud byl program v minulosti (například omylem) na tomto počítači již někdy spuštěn bez dodržení výše uvedeného 
postupu, je v tento okamžik nutno v registrech vymazat kompletně celou větev HKEY_CURRENT_USER / Software 
/ Flux. Zde jsou totiž uloženy hodnoty nastavení programu, při nekorektním prvním spuštění programu bez dodržení 
předchozího postupu bohužel chybné. 

7. Teprve teď již můžete přistoupit k prvnímu spuštění programu. Vlastní výkonný program je ve Windows 7 a vyšších 
nejčastěji C:\Pam5\FluxPam5\Bin\Pam.EXE a spouští se bez parametrů. Pro snazší používání je vhodné vytvořit jeho 
zástupce na ploše. 
Při prvním spuštění program pravděpodobně pozná, že je něco v nepořádku (nemá zatím vyplněny údaje v registrech) a 
pravděpodobně vás požádá o heslo administrátora. To je "flux". Po zadání tohoto hesla se program asi bezproblémově 
spustí. 

8. Pokud jste v bodě 6 tohoto seznamu nepoužili původní soubor Pam5.Ini, pak musíte vybudovat nastavení pro každou 
účtovanou firmu. Program v tomto případě bude chtít založit novou firmu; to znamená, že zatím žádnou nemá. Kartu 
nabízené firmy vyplníte dle obrázku č. 1 (na konci tohoto dokumentu): 
Na výše uvedené kartě firmy: 

 Jméno firmy: Zde si zadáte libovolný název, jaký vám vyhovuje. Tento název je určen jen pro vás jako 
vodítko pro výběr firmy. Nikam se netiskne a jiný význam nemá. Volte název kratší, než cca 25 znaků. 

 Datový zdroj: Zde vyberete z přednastavených datových zdrojů, které jste si vytvořili podle bodu 5 tohoto 
Postupu. 

 Adresář dat: Vyberete datový adresář příslušné firmy (u accessové databáze = adresář, kde je umístěna vlastní 
databáze FluxPam5.mdb). Většinou to bude podadresář jménem "DTA" v adresáři účtované firmy. 

 Adresář MAC: Zde vyhoví nastavení uvedené na obrázku č. 1 na konci tohoto dokumentu (pokud jste si 
umístění programu sami nezměnili). 

 Adresář MACPOM:  dtto 
 Adresář pracovní: Vyberete pracovní adresář příslušné firmy (většinou podadresář jménem "WORK" v 

adresáři účtované firmy) 
 Adresář pro archivaci: Je nezajímavý. 
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Případné další firmy pak vyplníte obdobně. 
Dále je třeba nastavit aktivační klíč: 

 Pokud do program nebyl načten aktivační klíč, program bude po spuštění oznamovat, že bude spuštěn jako 
demoverze. Pokud jej chcete provozovat pouze jako demoverzi, je to samozřejmě v pořádku. 

 Pokud jste podle bodu č. 6 a) tohoto seznamu převzali konfigurační soubor "PAM5.INI", pak se o načtení 
klíče nemusíte starat. Klíč je totiž součástí tohoto INI souboru. 

 Jinak musíte načíst váš aktivační klíč. Ten se jmenuje "FLXINST5" (bez přípony). Pokud jste jej obdrželi 
zazipovaný, pak před použitím rozzipovat! Důkladně si jej zazálohujte. Budete jej potřebovat při dalších 
případných přeinstalacích programu. Do programu ho načtete (rozzipovaný) ve volbě "Firmy" z hlavního 
menu programu. V následně zobrazeném okně stisknete tlačítko [Admin]. Pak bude požadováno heslo 
administrátora, které je "flux". Poté je zpřístupněna možnost načtení klíče ze souboru. Ze souboru budou 
načtena pole Sériové číslo a Klíč.  

 Název vlastníka (což je vaše firma) vyplníte ručně. Nepoužívejte plný oficiální název firmy, ale jen 
výstižnou zkratku o délce do cca 25 znaků!  

 
Pokud jste podle bodu 6 převzali původní soubor Pam5.Ini, ale změnili jste umístění programu dle bodu 1 tohoto 
seznamu (většinou při změně operačního systému z Windows XP na Windows 7, 8 či 10), musíte na uvedené Kartě 
firmy nastavit adresáře Mac a MacPom podle jejich nového umístění (většinou 'C:\Pam5\FLUXPAM5\Mac' a 
'C:\Pam5\FLUXPAM5\MacPom'). Po této změně nastavení bude před začátkem práce s programem nutný jeho restart. 
 

9. Pokud se uvedeným postupem program rozjede, ještě je třeba provést drobné úpravy jeho nastavení. To provedete 
následovně: 
a) Přihlásíte se do programu jménem "u" (heslo "u", pokud jste si je v minulosti nezměnili). 
b) Vstoupíte do osobního oddělení 
c) Ve volbě "Ostatní" z horního menu programu zatrhnete fajfku u volby "Zobrazení čísel položek". 
d) Vstoupíte do režimu vývoje (ikonka v horní nástrojové liště programu označená šipkou viz obrázek č. 2) 
e) Vyberete volbu "Ostatní" v horním menu programu. V následně rozbaleném menu vyberete volbu "Nastavení 

programu" a nastavíte podle obrázku č. 3 
f) V pravém dolním rohu programu musí být zobrazena písmena "HIST" viz šipka na obrázku č. 4. Pokud tam nejsou, 

lze je nastavit klávesou [levýCTRL+levýSHIFT+F5]. 
Program ukončíte a při příštím spuštění bude připraven k běžné práci. 

10 Při běžné práci s programem se pak budete přihlašovat svým obvyklým jménem a heslem. V případě demo databáze 
nainstalované dle bodu 3 tohoto seznamu se přihlašujte jménem "a", heslo "a". 

 
Drahomír Běťák, 2017-12-13 

 
Obrázek č. 1 

 
 



 3 

Obrázek č. 2 

 
 
Obrázek č. 3 

 
 
Obrázek č. 4 

 
 
 


