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INFORMACE PRO REGISTRACI A SPUŠTĚNÍ: 
 nově zakoupeného programu – 1. registrace 

 programu instalovaného na novém PC (přenos instalace po výměně PC) 

 

 

Pokud proběhla instalace SW úspěšně, nachází se na ploše Vašeho PC 

ikona programu TAGRA
®
.eu. 

 

1. Spusťte program pomocí zástupce na ploše: 

2. Na licenční obrazovce použijte tl. Žádost o licenci: 

 

3. Na webové stránce zvolte verzi registrovaného programu: 

 

a. verze pro firmy 
(verze COMPANY: Digi1,2,4,Mini6, Digi a Combi) 

b. verze pro autoškoly 

(verze Trucker EDU) 

c. verze pro kontrolní orgány 

(verze CONTROL) 

 

 

 

d. verze pro řidiče jednotlivce: 

(TAGRA.eu TRUCKER) 

 

registrace programu (žádost o licenci) 
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4. Do následujícího web. formuláře vypište nacionále registrovaného subjektu 

nebo řidiče. 

 

První registrace (nově zakoupený program): 

 Verze pro firmy a kontrolní orgány: do formuláře vepište REGISTRAČNÍ KÓD z obalu 
instalačního CD 

příklad registračního kódu 

 

 Verze pro řidiče jednotlivce: do formuláře vepište REGISTRAČNÍ KÓD z obalu instalačního CD + 
všech 16 znaků čísla karty řidiče (pole 5b) 

 

příklad registračního kódu:            číslo karty řidiče: 

 

 

5. Vyplněnou žádost odešlete tlačítkem ODESLAT a vyčkejte na doručení e-mailové 
zprávy se souborem licence (lic.license). 

 

Na zpracování žádosti o licenci si společnost Truck Data Technology, s.r.o. vyhrazuje čas tří 
pracovních dnů – pokud do té doby neobdržíte licenci či fakturu pro platbu aktualizací, 

kontaktujte technickou podporu k sw TAGRA
®
.eu. 

6. Po registraci se vraťte zpět do okna programu TAGRA®.eu a přistupte k prvnímu 
spuštění dle následujícího postupu. 

 

 

 

 

1. Přeskočte licenční obrazovku tl. Pokračovat – zobrazí se přihlašovací obrazovka 
programu: 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

REGISTRAČNÍ KÓD: 

D1CZabcdefghTDT 
 

Truck Data Technology, s.r.o. 

REGISTRAČNÍ KÓD: 

TRCZabcdefghTDT 
 

Truck Data Technology, s.r.o. 

POZNÁMKA 

první spuštění programu 

 Program instalovaný prvně funguje v TRIAL režimu 45 dní i bez licence. 
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2. Vytvořte novou databázi nebo připojte SW k původní databázi (platforma 

FIREBIRD
*
): 

a. Vytvoření nové databáze v lokálním umístění na PC (první instalace či ztráta databáze): 

i. Na přihlašovací obrazovce použijte tlačítko pro vytvoření nové databáze. 

 

ii. Pomocí následujícího okna průzkumníka postupujte až k adresáři, kde bude databáze 
umístěna.  

 Databázi neumisťujte na plochu Vašeho PC! 

 V cestě k databázi nesmí být diakritika (háčky a čárky) – problém u uživatelských 
účtů s názvem s diakritikou… 

 

 

Ideální umístění souboru databáze je v programové složce SW v disku „C:“ a složce Program Files/ 
Program Files (x86) [TAGRA.eu, TAGRA.euc, TAGRA-TRUCKER.eu]. 

iii. Jakmile zvolíte umístění souboru databáze, potvrďte svůj výběr tl Uložit. 

 

iv. Po uložení databáze se vrátíte zpět do přihlašovací obrazovky – zde se přihlaste továrními 
přístupy do databáze a zvolte tl. Připojit: 

 Uživatel: admin  
 Heslo: admin   

 

 

b. Připojení ke stávající databázi v lokálním umístění na PC (změna PC atd.): 

i. Na přihlašovací obrazovce použijte tlačítko pro připojení k původní databázi. 

 

ii. Pomocí následujícího okna průzkumníka postupujte až k adresáři, kde je databáze umístěna.  

 Databáze neumisťujte na plochu Vašeho PC! 

 V cestě k databázi nesmí být diakritika (háčky a čárky) – problém u uživatelských 
účtů s názvem s diakritikou… 

 

 

                                           
* Technická podpora k programu TAGRA

®
.eu se týká pouze databázového nástroje FIREBIRD – pro 

podporu ostatních databázových nástrojů kontaktujte svého IT specialistu. 

UPOZORNĚNÍ 

POZNÁMKA 

UPOZORNĚNÍ 
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Ideální umístění souboru databáze je v programové složce SW v disku „C:“ a složce Program Files/ 
Program Files (x86) [TAGRA.eu, TAGRA.euc, TAGRA-TRUCKER.eu]. 

iii. Jakmile najdete umístění souboru databáze, klepnutím levým tl. myši na soubor potvrďte jeho 
výběr a použijte tl. Otevřít. 

 

Program TAGRA.eu pracuje s databázovými soubory *.fdb i *.gdb – typ uloženého souboru 
databáze zobrazíte pomocí volby v okně průzkumníka: 

 

iv. Po výběru databáze se vrátíte zpět do přihlašovací obrazovky – zde vypište Vaše přihlašovací 
údaje a zvolte tl. Připojit: 

 
 

 

 

 

Program TAGRA.eu lze spustit i s databází umístěnou na serveru. Pro tento způsob zálohování databáze a 
jejího užívání je nezbytné splnit následující body: 

1. Na serveru nainstalujte aplikaci Firebird ve stejné 
verzi, jako je na lokálním počítači (instalace jako 
automaticky spouštěná služba). 

2. Do kolonky Server v přihlašovací obrazovce vepište 
IP adresu nebo název serveru. 

 
3. Do kolonky Cesta k souboru databáze napište 

fyzickou cestu k souboru databáze z pohledu 
serveru (jako by uživatel pracoval přímo na serveru – jde 

hlavně o diskové jednotky na serveru, které mohou mít 

z pohledu lokálního PC jiné označení…). 
 

 

 

1. Zadejte svátky (evidence státem uznaných svátků - tyto jsou dále využity v tiskových výstupech 

programu) 
 Z pracovní plochy vyberte ikonu Svátky, klikněte na ikonu šipky vedle tlačítka Vložit výchozí a vyberte 

svátky podle státu, kde se Vaši řidiči pohybují. (přesný popis v návodu k programu – str. 27) 

2. Údaje o uživateli a středisku (údaje se automaticky přenášejí do dokladů „Potvrzení o 
činnostech“). 

 Vyberte záložku Administrace a následně ikonu Uživatelé. V seznamu označte řádek konkrétního uživatele 

a použijte tl. Upravit - zde vyplňte kolonky (zejména kolonku Pozice, Středisko - Informace o firmě, Jméno a 

Příjmení, Adresa).     (přesný popis v návodu k programu – str. 57) 

POZNÁMKA 

vytvoření databáze na serveru 

základní nastavení programu 


