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Podmínky instalace: 
 

1) úhrada předem ☺ V ceně není instalace u zákazníka. Doba instalace závisí na tolika vrtkavých 
faktorech, že ji nelze předem odhadnout � 

2) instalace příslušných technologií nebo prostředí tj.: 
a) Server (MS Windows Server 2000 a vyšší) s IIS 4.0 a vyšší. Doporučujeme z bezpečnostních důvodů 
autentifikaci uživatele pro využívání IIS služby, ale není podmínkou. 
Na serveru je nutná instalace podpory práce s znakovou sadou Central Europe a čeština. 
b) v případě nasazení v menší firmě stačí i dedikovaké PC s nainstalovanou Internetovou Informační 
službou (Win 2000/XP) 
V případě požadavku na zabezpečenou komunikaci protokolem HTTPS je třeba vlastnit server 
definovaný jako doménový, mít serverový certifikát vydaný certifikační autoritou a příslušným 
způsobem nakonfigurovaný IIS. 

3) Jak vyplývá z podstaty věci, je třeba přejít na Agendu síťově sdílenou (v případě serveru) nebo pokud 
poběží na lokálním PC, tak toto PC musí být po dobu využívání Agenda PAM Extranetu zapnuté a 
v podstatě nezatížené jinými úkoly. Každopádně ze zkušenosti nelze doporučit provozování Agenda 
PAM v pseudo síťovém režimu na desktopovém operačním systému.  
Je víc než doporučeno použítí serverového řešení, při použití desktopového operačního systému 
(Windows XP) jsme narazili na problém s propustností dat a už při paralelní práci 3 uživatelů 
s Agendou to bylo poněkud pomalé. Prostě Windows XP/2000/Vista není serverové prostředí a tak je to 
nutné brát. Server nemusí být profesionální server – stačí starší spolehlivé PC s dostatkem paměti 
RAM, ale s instalovaným serverovým operačním systémem např. Windows 2000 Server (Service Pack 
4) nebo 2003 Server (SP2). Toto PC ale musí být schopno provozu 24hod/denně ☺ Takže pozor na 
chlazení a přehřívání některých špatně postavených počítačů. 

4) Přiřazení příslušných práv do složky kde jsou uloženy skripty a databáze. 
Skripty – stačí práva ke čtení a exekuci 
Databáze – práva zápisu a čtení a modifikaci 

5) Zajistit přístup k PC / Serveru z internetu protokolem http (Port 80). Může být na routeru i překládáno 
z jiného portu např. 100. Záleží na místních podmínkách. 
Určitě budete potřebovat přidělit pevnou IP adresu od providera internetového připojení. 
Pakliže extranet pojede na dedikovaném PC, pak je třeba zajistit pevnou adresu i v rámci vnitřní sítě (u 
serveru je to samozřejmost). 

6) Zákazník určí jednoho externistu (pravděpodobně sám sebe) kterému bude přidělen PIN (v ceně je 
jeden PIN). Přes PIN je možno se nejen přihlašovat, ale i provádět některé další operace na Extranetu. 
PIN je nečitelný i administrátorovi Agenda PAM a při jeho ztrátě je nutné vygenerovat nový 
(zpoplatněná služba viz.ceník). Zde je onen bezpečnostní prvek, že kompletní přihlašovací údaje vlastní 
jen externista sám. 

7) Zákazník dále může určit další Externisty, kteří budou mít přístup na Extranet. Do objednávky uvede 
jejich ID z modulu Externisté. Každý PIN je zpoplatněn sazbou viz. ceník 

8) Po opětovném přijetí otisku PIN musí zákazník tyto údaje vložit do Agenda PAM a aktivovat Externistu 
příslušným způsobem vč. zadání jeho loginu a hesla a zadáním třídy přístupu. 

 
Doporučení: pro instalaci doporučujeme přizvat odborníka na sítě, nebo lze po domluvě požádat o instalaci  
2MSoft, ovšem za předpokladu, že je již vyřešen přístup z internetu na vaši síť a má-li zákazník již pevnou vnější 
IP adresu tzv. veřejnou IP adresu. 
 
Upozornění: zabezpečení serveru, dat a sítě je zodpovědností zákazníka samotného a firma 2MSoft nenese 
jakoukoliv zodpovědnost za zneužití (při prozrazení přihlašovacích údajů) Extranetu! 
Zákazník bere na vědomí rizika spojená s provozováním vlastního Extranetu a nese zodpovědnost za chování 
svých externistů ve smyslu zákona 101/2000 Sb. 
 
 
 
 
 
 
 
Pokračování na další straně… 



Na www.2msoft.net/agendapam 
 

 
 
Máte možnost si vyzkoušet Extranet Agendy PAM s testovacími daty na našem serveru. 
Stačí se přihlásit uživatelem: jnovak  a zadat heslo: test01 
 
Technicky na straně uživatele Agenda PAM  
 

 


