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Axxon One VMS 

Přechod z Axxon Next VMS na 
Axxon One VMS 



 
Před instalací 
 

Deaktivace licence 
o Licenční klíče pro Axxon Next nejsou kompatibilní se systémy Axxon One a proto je před aktualizací 

třeba požádat Vašeho obchodního zástupce společnosti AxxonSoft o přesun systému na Axxon One a 
vygenerování příslušné licence pro daný projekt. Jakmile budete mít licenci na Axxon One, tak před 
samotnou aktualizací je doporučeno stávající systém deaktivovat. Otevřete si utilitu „Aktivace 
produktu“, zde se přihlásíte k doméně, kterou budete přesouvat, a deaktivujete stávající trvalou 
licenci.  

 

Záloha konfigurace  
o Při jakékoliv aktualizaci či jiné údržbě systému vždy doporučujeme udělat zálohu konfigurace 

systému. Pro tento krok si otevřete utilitu „Záloha a obnovení“. Připojte se k doméně zadáním 
validních přihlašovacích údajů a v menu zvolte možnost „Záloha“. Zde si vyberete adresář, kde má 
být záloha vytvořena a z tabulky níže zvolíte servery, jejichž konfigurace má být zálohována. Poté 
kliknete na tlačítko pokračovat a záloha se vytvoří do Vámi vybraného adresáře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instalace produktu 
 

Instalace Axxon One  
o Balíček Axxon One si můžete stáhnout na našem webu v sekci ke stažení. Přesun na Axxon One musí 

proběhnout z poslední verze Axxon Next (4.5.10) na Axxon One 1.0.4. V instalačním průvodci stačí 
proklikat jednotlivé kroky tlačítkem „Další“. Průvodce již automaticky vyhledá stávající instalaci 
Axxon Next a provede přesun konfigurace do Axxon One. Pokud chcete definovat pro datové úložiště 
jiný adresář, než je původní (či jiný, než jste měli pro Axxon Next), stačí vydefinovat adresář v daném 
kroku instalace.  
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Po instalaci 
 

Kontrola nastavení v Demo režimu 
o Pokud jste před aktualizací deaktivovali licenci, tak by systém již měl běžet v demo režimu. V tomhle 

případě je dobré zkontrolovat, zda se konfigurace korektně přenesla. Spusťte Axxon One jeho 
zástupcem na ploše nebo v nabídce start a připojte se k doméně. V sekci nastavení zkontrolujte, zda 
je konfigurace systému stejná a funkční. V případě, že není, spusťte utilitu „Záloha a obnovení“, 
připojte se k doméně a obnovte zálohu, která byla před aktualizací provedena. 
 

Aktivace nové licence 
o Po aktualizaci a kontrole systému už je třeba jen aktivovat novou trvalou licenci pro Axxon One. Pro 

aktivaci je třeba otevřít utilitu „Aktivace produktu“ a zde v menu vybrat aktivace a definovat cestu 
k novému .key souboru. Poté klikněte na pokračovat. 
 

Gratuluji právě jste aktualizovali Váš systém na Axxon One. 


