Vážený klient ASPI,
V tomto období systém ASPI prechádza mnohými zmenami, ktorých súčasťou je výrazné obsahové
navýšenie dát.
Zmeny majú prispieť k maximálnej prehľadnosti množstva dokumentov v systéme, ako aj
k samotnému rozšíreniu zdrojov a dokumentov nachádzajúcich sa v systéme.
V týchto dňoch sa k Vám dostane aktualizačná sada DVD č. 12/2013. Na to, aby Vám systém ASPI aj
naďalej pracoval korektne, prosím, vykonajte kroky uvedené v nasledujúcom postupe:
Inštrukcie pre jednoužívateľskú licenciu ASPI – tzv. SINGL, kedy sú dáta programu ASPI inštalované
na Vašom počítači:
1. Ukončite prácu s ASPI a do DVD mechaniky Vášho PC vložte disk s označením DVD
1 a vykonajte aktualizáciu podľa pokynov inštalačného programu Až po posledné , ktoré Vás
na záver informuje o „úspešnom priebehu aktualizácie“ .
2. Uistite sa, že ste pripojený na internet.
3. Potom spustite ASPI bežným spôsobom a postupne v hornej lište na karte „Nápoveda –
Aktualizácia dát – Nastavenie“ kliknite na okno „Protokol komunikácie“ a zvoľte možnosť
„HTTP“ (prepíše sa údaj v kolónke PORT na „80“). Nastavenie dokončite stlačením možnosti
„Použiť“ a „OK“.
4. Potom následne opäť kliknite na kartu „Nápoveda“ a ďalej „ Aktualizácia dát ‐ Kontrola
novej aktualizácie“ a potvrďte „Spustiť novú aktualizáciu“. Po ukončení aktualizácie
reštartujte ASPI.
Po uskutočnení všetkých týchto krokov budete mať k dispozícii aktuálne dáta systému ASPI.
Inštrukcie pre licenciu ASPI Klient ‐ Server – tzv. K‐S, kedy sú dáta programu ASPI inštalované na
serveri (Windows verzia):
Obráťte sa na náš bezplatný Hotline: 0800 611 911
Inštrukcie pre užívateľov tzv. rozdielovej aktualizácie (RA), kedy sú dáta v ASPI upgradované cez
internet:
1. Ukončite prácu s ASPI a do DVD mechaniky Vášho PC vložte disk s označením DVD
1 a vykonajte aktualizáciu podľa pokynov inštalačného programu Až po posledné , ktoré Vás
na záver informuje o „úspešnom priebehu aktualizácie“ .
2. Uistite sa, že ste pripojený na internet.
3. Potom spustite ASPI bežným spôsobom.
4. Kliknite na kartu „Nápoveda“ a ďalej „ Aktualizácia dát ‐ Kontrola novej aktualizácie“
a potvrďte „Spustiť novú aktualizáciu“. Po ukončení aktualizácie reštartujte ASPI.
Po uskutočnení všetkých týchto krokov budete mať vždy k dispozícii aktuálne dáta systému ASPI.
V prípade, že sa vyskytne akýkoľvek problém počas inštalácie alebo po nej, prosím, obráťte sa na
náš bezplatný Hotline: 0800 611 911

Odteraz budete mať možnosť vidieť všetky zdroje a zoznam všetkých dokumentov v systéme. Úplný
prístup k textom dokumentov Vám však bude umožnený len pri zdrojoch, ktoré máte zakúpené
v rámci platenej licencie.
V ostatných prípadoch sa Vám text zobrazí VYKRÍŽIKOVANÝ (xxx). V krátkej dobe sa bude v systéme
zobrazovať dokument, ktorý nemáte prístupný s ikonkou zámku (ako symbol uzamknutého
dokumentu).

Doteraz ste mali všetci modul KOMENTÁRE prístupný aspoň k nahliadnutiu, po zakúpení modulu ste
mali možnosť používať komentáre s časovými rezmi vydavateľstva IURA EDITION, kopírovať ich
a tlačiť.
Veríme, že počas voľnej dostupnosti tohto modulu ste sa s ním dostatočne oboznámili a presvedčil
Vás svojou kvalitou.
Pokiaľ ste nemali zakúpený modul KOMENTÁRE, do konca roka 2013 Vám ponúkame možnosť
objednať si plný prístup k 17 komentárom, ktoré sú aktuálne dostupné v ASPI za jednorazový
poplatok 89,‐ EUR bez DPH za jednu licenciu.
Cena je platná pre jednoužívateľskú licenciu, užívatelia iných licencií obdržia cenovú ponuku na
vyžiadanie.
Vzhľadom na veľký rozsah nových pridaných slovenských rozhodnutí v module JUDIKATÚRA –
súhrnne ich nájdete v systéme viac ako 770 000, nie je možné sprístupniť ich užívateľom single verzií
a klient‐server verzií.
V tejto súvislosti si dovoľujeme ponúknuť Vám prechod na On‐line verziu systému za cenu 35,‐ eur
bez DPH za jednu licenciu.
Ponuka platí len pre tých klientov, ktorí aktualizujú ASPI systém pomocou DVD mesačne. Klienti
s iným aktualizačným cyklom obdržia cenovú ponuku na vyžiadanie.
V prípade otázok kontaktujete prosím svojho obchodníka, alebo získajte viac informácií na stránke
www.aspi.sk .
Ďakujeme Vám za to, že využívate systém ASPI.

