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Postup při přenosu databáze EAM1 
 

1. Nová instalace programu EAM1WIN            
 Nainstalujeme program EAM1WIN z instalačního CD. 
 Pokud potřebujeme, aby byly v nově nainstalovaném počítači (dále novém) i již dříve 

naměřená data a aby program při přenosu dat ze čtečky do počítače přiřazoval 
správné identifikace, bude potřeba na nový počítač nakopírovat databázové soubory s 
příponou db a db1 z adresáře DATA do nového počítače do adresáře se stejným 
názvem. Například EAM1.db a EAM1.db1.Dále je nutno nakopírovat soubor Ident.db 
do adresáře, kde je soubor Eam1win.exe. Všechny tyto kroky je nutné udělat ještě 
před stahováním dat ze čtečky do programu EAM1WIN. 

 Poznámka: pokud se soubor Ident.db nenakopíruje do počítače, nebude program při 
přenosu dat ze čtečky do počítače přiřazovat k výrobním číslům EAMů správné 
identifikace!!! Soubory v adresáři DATA obsahují naměřená data, Ident.db obsahuje 
identifikace. 

 
 
2. Doplnění naměřených dat 
 Chceme-li do stávající databáze doplnit data (například když potřebujeme stahovat 

EAMy, které předtím stahoval někdo jiný a chceme, aby program k výrobním číslům 
přiřazoval již vytvořené identifikace), máme následující možnosti: 

  
a) Tento postup zvolíme, pokud chceme, aby data, která chceme doplnit do našeho 

počítače byla v jiném databázovém souboru než stávající data.  
 Nejprve na počítači, který obsahuje data, které chceme doplnit do našeho počítače, 

zkopírujeme soubor Ident.db například na disketu. 
 
 Poté na našem počítači, do kterého chceme doplnit data, zvolíme tyto položky v 

menu: 
 DATABAZE-->IDENTIFIKACE-->SDRUZIT 
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 a vybereme soubor Ident.db, který jsme předtím nakopírovali na disketu. 
 

 
  -vložíme disketu, kterou jsme vytvořili do disketové mechaniky na našem PC 
 - v poli s nápisem Jednotky vybereme a: 
 - v poli, v němž je IDENT.DB  klikneme na IDENT.DB 
 - stiskneme OK  
 - stiskneme OK 
 
 Z počítače, který obsahuje data, které chceme doplnit do našeho počítače 

překopírujeme data z adresáře DATA (soubory s příponou db a db1) do téhož 
adresáře na našem počítači. 

   
 Tímto postupem budou na našem počítači existovat 2 databáze. Jedna obsahující  

stávající data a druhá s daty, které jsme doplnili. 
 
  Při tom bude nutno při načítání dat ze čtečky do počítače zvolit správný soubor dat.  
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b) Tento postup zvolíme, pokud chceme, aby data, která chceme doplnit do našeho 
počítače byla ve stejném databázovém souboru společně se stávajícími daty. 

 Na počítači, který obsahuje data, které chceme doplnit do našeho počítače zvolíme: 
DATABAZE-->DATA-->SOUBOR DAT 

 

 
 
 
 
 
 
 a vybereme soubor dat, do který obsahuje data, která chceme doplnit do našeho 

počítače. 
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 Poté zvolíme tyto položky menu: DATABAZE-->EXPORT DAT-->VSECHNY 
ZAZNAMY , případně zvolíme cíl. 

 

 
 
 
 

 
 

- stiskneme DALE  
- stiskneme OK  
 

 Tímto postupem se v adresáři DATA vytvoří soubor EAM1DBE.DBE (Nebo v jiném 
adresáři, pokud jsme změnili umístění volbou Najit cil). 

 Tento soubor nakopírujeme na disketu. 



 5 

  Na našem počítači v   programu EAM1WIN zvolíme: DATABAZE-->IMPORT 
DAT   

 

 
 
 
 
 a vybereme soubor EAM1BDE.BDE, který jsme před chvílí uložili na disketu.  
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 Na počítači, který obsahuje data, které chceme doplnit do našeho počítače, 
zkopírujeme soubor Ident.db například na disketu.  

 
 Na našem počítači zvolíme: DATABAZE-->IDENTIFIKACE-->SDRUZIT 

 
  
- stiskneme tlačítko Odkud cist 
- vložíme disketu, kterou jsme vytvořili před chvílí do disketové mechaniky na našem PC 
- v poli s nápisem Jednotky vybereme a:  
- v poli, v němž je IDENT.DB  klikneme na IDENT.DB 
- stiskneme OK  
- stiskneme OK 
 

 
 


