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STIAHNUTIE A PRÍPRAVA INŠTALAČNÝCH SÚBOROV  

STIAHNUTIE INŠTALAČNÉHO ZDROJA  

  

1. prostredníctvom odkazu  

stiahneme inštalačný zdroj do PC. Pokiaľ sa zobrazí upozornenie o zabezpečení, potvrdíme Povoliť 

alebo Áno a pod.  
2. ak sa zobrazí výzva na uloženie súboru, potvrdíme ju voľbou Uložiť / Uložiť súbor a pod.  

  

  

  

 
PRÍPRAVA INŠTALAČNÝCH SÚBOROV - ROZBALENIE  

  

3. 

4. v úvode zvolíme Áno  
5. otázku na vytvorenie novej zložky taktiež potvrdíme Áno a počkáme na dokončenie  

Pokiaľ nie je nastavené inak, bude súbor PCB_1.23_R298_CZ.exe uložený do adresára C:\Users\“Vaše
prihlasovacie meno do PC“\Stiahnuté súbory\

dvojklikom spustíme súbor PCB_1.23_R298_CZ.exe

https://pcb.kb.cz/pcb/download/PCB_1.23_R301_CZ.exe

https://pcb.kb.cz/pcb/download/PCB_1.23_R301_CZ.exe
https://example.com
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Po dokončení tejto prípravy sa inštalácia spravidla spustí automaticky. Pokiaľ sa tak nestane, v adresári 

KB_PCB_1.23 spustíme súbor setup.exe a pokračujeme ďalšími krokmi.  

    
INŠTALÁCIA  

  

1. vyžaduje sa administrátorské oprávnenie. Ak je zapnutý nástroj Riadenie užívateľských účtov je 

potrebné spustenie dodatočne povoliť.  
2. úvodné upozornenie potvrdíme OK  
3. pokračujeme tlačidlom Ďalší  
4. licenčné ustanovenie potvrdíme kladne Áno  
5. opäť pokračujeme tlačidlom Ďalší  
6. zadáme svoje meno a názov spoločnosti a pokračujeme voľbou Ďalší  
7. cieľovú zložku ponecháme a pokračujeme voľbou Ďalší  
8. opäť Ďalší  
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9. používanie aplikácie pre skupinu Users necháme zaškrtnuté  
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10. na Windows 10 máme možnosť vypnúť voľbu Inštalovať kompatibilné komponenty. Ponecháme ju 

však zaškrtnutú okrem prípadu, ak máme zálohu databázy z predchádzajúcej inštalácie z Windows 

XP.  
11. zadáme meno a heslo administrátora aplikácie bez medzier a diakritiky (možno admin / admin) a 

zvolíme Ďalší  
12. voľbou Ďalší spustíme proces inštalácie, tento môže trvať dlhšiu dobu  
13. na záver potvrdíme Dokončiť  

   

    
ÚPRAVA PRE KB SLOVENSKO  

• pokiaľ sa aplikácia Profibanka používa pre KB na Slovensku, v adresári KB_PCB_1.23 spustíme súbor 

setupBank.exe, ktorý nám dá na výber:   
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• po zvolení Slovenskej republiky sa bude aplikácia trvale zobrazovať v slovenskom jazyku  

• v prípade zvolenia Českej aj Slovenskej republiky sa na ploche vytvoria dvaja zástupcovia, Profibanka 

(CZ) a Profibanka (SK)  

  

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE NA WINDOWS SERVER  

Napriek tomu, že aplikácia Profibanka je v tomto prostredí funkčná, operačný systém Windows Server nie 

je (v žiadnej verzii) podporovaný!  

 Proces inštalácie sa nelíši od vyššie uvedeného.   
Keďže inštalácia na terminálový server umožňuje prihlásenie viacerých užívateľov súčasne, čím by  

mohli vznikať nekonzistentné stavy v databáze, doporučujeme stiahnuť a nainštalovať tento patch 

https://www.mojebanka.cz/file/u/pcb/patch_terminalServer_multiuser.exe   

Tento patch upraví aplikáciu tak, aby nebolo možné prihlásenie viac ako jedného užívateľa súčasne.   
INŠTALÁCIA ČÍTAČKY ČIPOVÝCH KARIET  

Inštalačné súbory pre čítačku nájdeme v adresári KB_PCB_1.23\CryptoPlus\exe\. Inštalačný súbor vyberieme 

podľa typu používanej čítačky. Názov súboru vždy korešponduje s typom čítačky, viď tabuľka. Priebeh inštalácie 

je znázornený na ďalšej strane.  
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GemPlus Gem PC Twin  
USB  

KBinst2.1.8.16111_Gem 
PC_Twin_USB.exe  

Gemalto ID Bridge CT170  

KBinst2.1.8.16111_IDBridge 
CT710.exe  

Omnikey Cardman 3621  

KBinst2.1.8.16111_Card 
Man3x21.exe  

Omnikey Cardman  
3821  

KBinst2.1.8.16111_Car 

dMan3x21.exe  

 

    

 

ID Bridge CT510 (Expres  
Card 54)  

KBinst2.1.8.16111_IDBridge 
CT710.exe  

Omnikey Cardman 4040  

KBinst2.1.8.16111_Card 
Man4040.exe  
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1. v úvode zvolíme Pokračovať   

2. vyžaduje sa administrátorské oprávnenie. Pokiaľ je zapnutý nástroj Riadenie užívateľských účtov je 
potrebné spustenie dodatočne povoliť  

3. v priebehu testu čítačky zadáme PIN a potvrdíme voľbou Prihlásiť. V prípade čítačky výslednú hlášku 
potvrdíme OK  

4. inštalačného sprievodcu môžeme Ukončiť  
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INICIALIZÁCIA  

ZALOŽENIE SUBJEKTU (FIRMY) DO DATABÁZY  

  

1. prihlásime sa ako Lokálny užívateľ (meno a heslo bolo zvolené pri inštalácii)  
2. prejdeme do menu Administrácia / Lokálne nastavenie / Správa subjektov  
3. v pravom dolnom rohu zvolíme Nový  
4. zadáme identifikačné číslo zo „Zmluvy o poskytovaní priameho bankovníctva“ a potvrdíme Uložiť.  
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ZALOŽENIE GLOBÁLNEHO UŽÍVATEĽA (UŽÍVATEĽA S ČIPOVOU KARTOU) DO DATABÁZY  

  

1. prejdeme do menu Administrácia / Lokálne nastavenie / Správa užívateľov   
2. v pravom dolnom rohu zvolíme Nový   
3. označíme voľbu Globálny, vložíme čipovú kartu do čítačky, zvolíme Načítať ID z certifikátu a 

potvrdíme Uložiť   
4. aplikáciu ukončíme, prihlásime sa pomocou certifikátu na čipovej karte a vykonáme aktualizáciu  

  

  

    
AKTUALIZÁCIA  

Pri prvom prihlásení globálneho užívateľa (užívateľa s čipovou kartou) a aktualizácii nastáva spravidla stiahnutie 

posledných patch-ov. Aplikácia môže vyžadovať ukončenie a jej spustenie Ako správca.   
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užívateľských účtov, potvrdíme kladne Áno.  
 

 
PRENOS DÁT POMOCOU ZÁLOHY DATABÁZY (DOPORUČUJE SA)  

VYTVORENIE ZÁLOHY DATABÁZY NA ZDROJOVOM PC  

  

  

  

Aplikáciu Profibanka sta č í spusti ť   
pravým tla č idlom myši cez vo ľ bu  
Spusti ť  ako správca , pokia ľ  sa  
zobrazí okno Riadenie  

  

  



  

  

13  

    

Stiahnutie, inštalácia a aktivácia  aplikácie 

Profibanka  

1. prejdeme do menu Administrácia / Lokálne nastavenie / Zálohovanie a archivácia   

2. doplníme názov súboru:   
do názvu doporučujeme zadať dátum vytvorenia  koncovka 

súboru musí byť bak   

3. zvolíme Zálohovať, akcia môže trvať dlhšiu dobu   

4. výslednú hlášku potvrdíme OK   
➢ Vytvorený súbor následne (napr. pomocou USB flash disku) prenesieme na nový PC a vykonáme 

obnovu zo zálohy.   
➢ V zálohe sú všetky dáta – transakčná história, šablóny príkazov, užívateľské 

nastavenia, atď.  

 

  

    
OBNOVA ZO ZÁLOHY NA CIEĽOVOM PC  

Obnovu dát zo zálohy vykonávame vždy až po inicializácii a aktualizácii. V opačnom prípade nemusí 

dôjsť ku korektnej obnove všetkých dát!  

1. prejdeme do menu Administrácia / Lokálne nastavenie / Zálohovanie a archivácia   
2. v odstavci Obnova zo zálohy zadáme umiestnenie súboru so zálohou a zvolíme Obnoviť   
3. ak nepoznáme umiestnenie súboru, môžeme ho vyhľadať pomocou reťazca *.bak   
4. počkáme na dokončenie, čo môže trvať dlhšiu dobu a výslednú hlášku potvrdíme OK  
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PRENOS ŠABLÓN PLATOBNÝCH PRÍKAZOV  

EXPORT ŠABLÓN NA ZDROJOVOM PC  
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1. prejdeme do menu Platobné príkazy / Šablóny príkazov   
2. pomocou pravého tlačidla myši zvolíme Vybrať všetko alebo stlačíme CTRL+A (týmto spôsobom 

označíme všetky šablóny, šablóny je možné exportovať aj jednotlivo)   
3. pomocou pravého tlačidla myši zvolíme Export šablón   
4. vyberieme umiestnenie, kam chceme súbor so šablónami uložiť   
5. potvrdíme Uložiť   
6. výslednú hlášku potvrdíme OK   

Vytvorený súbor následne (napr. pomocou USB flash disku) prenesieme na nový PC a naimportujeme ho.  
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IMPORT ŠABLÓN NA CIEĽOVOM PC  

  

1. prejdeme do menu Platobné príkazy / Šablóny príkazov   
2. v spodnej časti zvolíme tlačidlom Import šablón   
3. vyhľadáme a otvoríme súbor s koncovkou pbt vytvorený na pôvodnom PC   
4. výsledok importu potvrdzujeme voľbou Pokračovať  
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EXPORT VÝPISOV TRANSAKCIÍ NA ZDROJOVOM PC  

  

PRENOS VÝPISOV TRANSAKCIÍ  
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1. prejdeme do menu Prehľady / Export účtovných dát  
2. v pravom hornom rohu v ponuke výber účtov zvolíme Všetko  
3. pomocou pravého tlačidla myši a voľby Vybrať všetko (alebo pomocou klávesovej skratky CTRL+A) 

označíme všetky záznamy  
4. v spodnej časti vyberieme formát (odporúčame XML) a zvolíme Export do jedného súboru  
5. zvolíme umiestnenie a potvrdíme Uložiť  
6. výslednú hlášku potvrdíme OK  

  

  
IMPORT VÝPISU TRANSAKCIÍ NA CIEĽOVOM PC  

  
Pred vykonaním importu je potrebné vykonať aktualizáciu!  

  

1. v hlavnom menu prejdeme do Aktualizácia   
2. zvolíme Aktualizovať všetko a počkáme na dokončenie   
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3. prejdeme do menu Administrácia / Lokálne nastavenie / Zálohovanie  a archivácia  
4. v spodnej časti v odstavci Import transakčnej histórie zvolíme Importovať  
5. vyhľadáme a otvoríme súbor vytvorený na pôvodnom PC  
6. Výsledok importu potvrdíme voľbou Pokračovať  
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