
Návod na aktualizáciu zo Xesar 2.1 na Xesar 2.2 

Technické pozadie 

Softvér Xesar 2.2 je úplne nová inštalácia, ktorá je paralelná k doterajšej inštalácii Xesar (1.1, 2.0, 2.1). Ak sa pri spustení 

X2.2 zasunie už „použitá“ administrátorská karta, systém požaduje databázu. 

Pri tomto sa musí uvádzať originálna databáza predošlej inštalácie Xesar – nie záloha! 

Táto databáza sa následne aktualizuje na najnovšiu verziu, registruje v softvéri X2.2 a je potom k dispozícii zasunutím 

príslušnej administrátorskej karty. 

Niekdajšia databáza aessdb.h2.db sa v priebehu procesu importu mení a premenováva a potom už viac nie je použiteľná.  

Postup pri databáze (prostredníctvom nového nahrania zálohy databázy) 

Vychádzame zo spravovaného systému. V systéme už viac nesmú byť otvorené žiadne údržbové úlohy. Príslušný tablet 

musí byť „prázdny“. 

Prípravná činnosť: 

 Synchronizujte tablet s jestvujúcim softvérom. 

 Vybavte všetky údržbové úlohy 

 Tablet spätne synchronizujte so softvérom. 

 Zatvorte softvér 

 reštart počítača 

 Nainštalujte softvér Xesar 2.2 

 Pri prvom štarte softvéru X2.2 vložte administrátorskú kartu k systému. 

 Na výzvu uveďte súbor databázy, uveďte databázu na mieste uloženia 

C:\ProgramData\Xesar 2.1\aessdb.h2.db. 

 Vykonajte proces importu 

 Až teraz zastrčte a synchronizujte tablet (a tým aktualizujte aplikáciu Xesar na najnovšiu verziu, pozri nižšie: 

Aktualizácia tabletu z 2.1 na 2.2) 

 Teraz v systéme (ako doteraz) firmvér v komponentoch aktualizujte na najnovšiu verziu. Okrem toho eventuálne 

komponenty v režime Stavba (napr. náhradné komponenty na sklade) takisto aktualizujte na najnovší firmvér. 

 Následne sa môže odinštalovať niekdajší softvér (verzia 1.1, 2.0 alebo 2.1). 

  



Aktualizácia tabletu z 2.1 na 2.2 

Ak by ste chceli tablet s verziou Xesar 2.1 synchronizovať so Xesar 2.2, vydáva sa nasledujúce aktualizačné hlásenie: 

 

Ak by ste chceli nainštalovať aktualizáciu, vydáva sa chybové hlásenie. 

 

Nainštalovaná stará aplikácia Xesar sa musí manuálne odinštalovať a nainštalovať nová aplikácia.  



 

 

Postup:  

1. Otvorte Nastavenia/Aplikácie 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 



2. Odinštalujte starú aplikáciu Xesar „Tablet Xesar“  

  

 

 
 

 
 



 
 

 

 

  

3. Otvorte správcu súborov. 

Inštalovaná programmingdevice_update.apk bola prostredníctvom predošlého pokusu o synchronizáciu uložená v 

pamäti tabletu. 

 
 



 

 

4. Nainštalujte nasledujúce aplikácie: 

Acer B1-730HD (čierny): 

sdcard0/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice_update.apk 

Acer B1-770 (biely): 

USB pamäť/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice_update.apk 

 

 

 

5. Následne sa môže vykonať synchronizácia s tabletom. 

Po potvrdení nasledujúceho hlásenia sa môžu synchronizovať údržbové úlohy tablet. 

 



 

 


