
Návod na instalaci programu SYSEL Cestovatel 
 

Tyto programy jsou postaveny na třívrstvé architektuře klient/server, Která Vám zajišťuje maximální ochranu dat, vysokou spolehlivost na síti a 
spoustu dalších vymožeností oproti tzv. souborovým databázím, které se v současné době běžně používají. V tomto řešení však musíte 
nainstalovat tři programy – SQL server, aplikační server (Sysel/Syslík) a příslušného klienta (Sysel, Syslík). Řiďte se přesně tímto návodem a 
postupujte krok po kroku. 
 
 

1. Instalace SQL serveru 
Na záložce Programy SQL server stiskněte tlačítko Nainstalovat SQL server. Instalační program zobrazí okno, ve kterém 
nabídne všechny SQL servery, které je možné nainstalovat a automaticky přednastaví verzi SQL serveru vhodnou pro Váš 
operační systém. Stiskněte tlačítko Instalovat. 
 
 

2. Instalace vlastních programů 
Sysel Cestovatel nainstalujte ze záložky Programy SQL server. Při instalaci vybíráte, kterého klienta chcete instalovat (Sysel 
klient – účetnictví, cestovní kanceláře, Syslík – mzdy a personalistika). Server je pro obě verze klientů (Sysel/Syslík) stejný. 
Pokud instalujete vše na jeden počítač (nemáte síť), nechte zaškrtnutou instalaci servera a jednoho (nebo oba) klienta. 
Instalujete-li program na síť, můžete na jeden počítač nainstalovat server a na ostatní počítače klienty. 
 
Během instalace si také vybíráte, které další programy chcete zároveň nainstalovat. Program Archivace slouží k archivování dat 
(doporučujeme instalovat). Pokud zaškrtnete Manažer služeb CSH (Windows XP/Vista/7/8/10/11), nainstaluje se serverová část 
programu jako služba Windows a také se nainstaluje manažer služeb, pomocí kterého lze službu ovládat (zastavovat, spouštět 
atd.). Program Tabulka slouží pro tisk tabulkových tisků (doporučujeme nainstalovat). 
  

3. Spuštění programu 
Spusťte Sysel/Syslík server (Na Ploše složka CSH, dále Sysel/Syslík server). Standardně se servery spouštějí automaticky po 
dokončení instalace, takže je ručně spuštět nemusíte. Objeví se okno pro založení databáze. V okně nic neměňte, jen stiskněte 
tlačítko Založit. Potom se budou nastavovat uživatelské účty. Po zadání hesla manager se Vám automaticky nastaví do 
seznamu uživatelských účtů uživatel SYSTEM s heslem manager. U programu Sysel/Syslík musíte ještě založit první firmu. 
Pokud Vás program nepožádal o založení databáze (objeví se okno Nastavení nebo došlo k jinému problému), budete muset 
nakonfigurovat server ručně podle odstavce Problémy. 
 
Nyní již můžete spustit příslušného klienta a začít pracovat. Uživatelské jméno pro přihlášení do programu je SYSTEM a heslo 
manager. 
 
DŮLEŽITÉ: Po spuštění Sysla klienta zvolte Servis – Nastavení – Firma a na záložce Parametry vyberte jako Typ zakázky Cestovní 
kancelář. Tím se vám odblokují funkce pro rezervační systém. Dále doporučujeme stáhnout a přečíst manuál 
z www.csh.cz/dokumentace/SyselCestovatel.pdf nebo odstavec Jak začít z kapitoly Cestovní kancelář v nápovědě. 
 

4. Problémy (které by nastat neměly, ale kdyby náhodou) 
Pokud se vám při spuštění programu objevilo okno Nastavení (případně lze nastavení otevřít v menu Nastavení – Server), znamená to, že 
instalační program nedokázal sám nastavit tzv. připojovací řetězec ADO. V tomto případě jej musíte vytvořit ručně. Stiskněte tlačítko Vytvořit, 
v dalším okně Build. 
 
Windows 10/11 (SQL Server 2019 Express) 
Na záložce Zprostředkovatel vyberete Microsoft OLE DB Provider for SQL sever a na záložce Připojení následující údaje: Uživatelské jméno je sa a heslo je 
csh_2019. Zaškrtněte Povolit uložení hesla. Do pole, ve kterém se zadává název serveru, zadejte: POCITAC\CSH2019, kde POCITAC nahraďte názvem vašeho 
počítače (zjistíte v Ovládacích panelech v sekci Systém). 
 

Windows 7/8 (SQL Server 2014 Express, resp. SQL Server 2016/2017 Express) 
Na záložce Zprostředkovatel vyberete Microsoft OLE DB Provider for SQL sever a na záložce Připojení následující údaje: Uživatelské jméno je sa a heslo je 
csh_2014 (resp. csh_2016, resp. csh_2017). Zaškrtněte Povolit uložení hesla. Do pole, ve kterém se zadává název serveru, zadejte: POCITAC\CSH2014 (resp. 
POCITAC\CSH2016, resp. POCITAC\CSH2017), kde POCITAC nahraďte názvem vašeho počítače (zjistíte v Ovládacích panelech v sekci Systém). 
 
Windows XP, Vista (SQL Server 2008 R2 Express) 
Na záložce Zprostředkovatel vyberete Microsoft OLE DB Provider for SQL sever a na záložce Připojení následující údaje: Uživatelské jméno je sa a heslo je 
csh_2008. Zaškrtněte Povolit uložení hesla. Do pole, ve kterém se zadává název serveru, zadejte: POCITAC\CSH2008, kde POCITAC nahraďte názvem vašeho 
počítače (zjistíte v Ovládacích panelech v sekci Systém). 
 
 

Zde popsaná instalace je instalace na jeden počítač. Při síťovém provozu jsou možné další různé konfigurace. 
 

Při jakýchkoliv problémech s instalací volejte na tel: 226 218 083-5, firma CSH, spol. s r.o. 


