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Než začnete s instalací 
 

Určení a popis aplikace: MULTISCHRÁNKA – je klientská aplikace sloužící pro obsluhu datových schránek 
(http://www.datoveschranky.info/). Aplikace je určena pro středně velké a menší 
firmy (právnické osoby), středně velké a menší veřejné státní orgány (orgány veřejné 
moci), pro fyzické osoby podnikatele (OSVČ) a pro fyzické osoby (privátní neobchodní 
úřední korespondenci). 

 Aplikace umožní komunikovat s Informačním Systémem Datových Zpráv (ISDS) 
zabezpečenou formou a spravovat tak bezpečně úřední korespondenci, tj. přijímat, 
zpracovávat a odesílat datové zprávy (DZ) procházející ISDS, archivovat DZ, udržovat 
vlastní adresář. Aplikace nabízí další funkce pro jednoduchou a efektivní práci s DZ: 
třídění, filtrace, pravidelná kontrola stavu DZ v ISDS, práce s více DS najednou. 

Autor: AMOS Software, spol. s r.o. (www.amsoft.cz ) 

Bezpečnost: K zajištění bezpečnosti v internetové síti Adobe AIR vyžaduje digitální podpis od 
každé AIR aplikace. Tento podpis identifikuje aplikaci a jejího autora před instalací. 
V průběhu instalace a také každé aktualizace vždy obdržíte informaci o autorovi 
aplikace. V případě, kdy aplikace není digitálně podepsána, je autor označen jako 
Neznámý. 

Technické požadavky: 
 

Softwarové požadavky:  
 Software nevyžaduje nic mimořádného nad rámec dnes běžně dodávaných PC. Pro 

svůj chod vyžaduje instalaci Adobe AIR, jenž umožňuje běh programů vyvinutých 
v Adobe AIR bez internetového prohlížeče (na podobném principu fungují např. i: 

Java, eBaq, Nasdaq, Yahoo!).  

Hardwarové požadavky:  

   Windows 

• Intel® Pentium® III 1GHz nebo rychlejší procesor, 512MB a více RAM 
• Doporučená konfigurace: Pentium 4 2GHZ nebo rychlejší, 1GB a více RAM 
• Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise včetně 64 bit 

verzí, Windows Vista SP1, Windows XP Tablet PC  SP2 nebo  SP3, Windows XP 
SP2 nebo SP3, Windows 2000 SP4, Windows 2003 Server 

• Windows 7, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate nebo Enterprise 
včetně 64 bit verzí, Windows Vista SP1, Windows XP Tablet PC SP2 nebo SP3, 
Windows XP SP2 nebo SP3, Windows 2000 SP4, Windows 2003 Server 

Mac OS X  

• Intel Core™ Duo 1.83GHz nebo rychlejší procesor; PowerPC® G4 1GHz nebo 
rychlejší procesor 

• Mac OS X 10.4.11 nebo Mac OS X 10.5.4, 10.5.5, a 10.6 

http://www.mulstischranka.cz/�
http://www.datoveschranky.info/�
http://www.datoveschranky.info/�
http://www.amsoft.cz/�
http://www.adobe.com/products/air/�
http://www.adobe.com/products/air/�
http://www.adobe.com/cfusion/showcase/index.cfm?event=casestudydetail&casestudyid=383833&loc=en_us�
http://www.adobe.com/cfusion/showcase/index.cfm?event=casestudydetail&casestudyid=391552&loc=en_us�
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• 512MB RAM 

Linux 

• Intel® Pentium® III 1GHz nebo rychlejší procesor, 512MB nebo více RAM  
• Doporučeno: Pentium 4 2GHZ nebo rychlejší, 1GB RAM  
• Fedora 8 a pozdější, Ubuntu 7.10 a pozdější, OpenSuse 10.3 a pozdější 
• xterm by měl být v systému  

Nároky na paměť: do 20 MB, Adobe AIR + aplikace  
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Pokyny k instalaci 

Instalace kořenového certifikátu PostSignum 
Certifikát zajistí kontrolu, že se skutečně přihlašujete na stránky pravých Datových schránek České pošty. Tato 
instalace je nezbytná i při přímé komunikaci prostřednictvím Informačního systému datových schránek České pošty. 

Certifikát musí být nainstalován do úložiště důvěryhodných kořenových certifikačních úřadů (nezadávejte 
automatický výběr místa pro uložení certifikátu!). 

Instalační proces zahájíte poklikem na certifikát postsignum_qca_root.cer 
(http://vca.postsignum.cz/zcu/ca/postsignum_qca_root.cer) . Zobrazí se Vám okno Otevírání certifikátu. Certifikát 
můžete přímo otevřít nebo uložit na svém PC do Vámi zvolené složky (a otevřít jej později). 

 
Obrázek 1: Instalace certifikátu – zahájení instalace 

Po volbě Otevřít a potvrzení příkazem OK následuje obrazovka Informace o certifikátu: 

 

Obrázek 2: Instalace certifikátu - Informace o certifikátu 

Zde budete volit „Nainstalovat certifikát..“ a… 

http://vca.postsignum.cz/zcu/ca/postsignum_qca_root.cer�
http://vca.postsignum.cz/zcu/ca/postsignum_qca_root.cer�
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… nastartujete Průvodce importem certifikátu: 

 
Obrázek 3: Instalace certifikátu – Průvodce importem certifikátu 

Potvrďte tlačítko Další. 

Dostanete se na obrazovku, kde budete volit místo uložení certifikátu na Vašem počítači 

 

 
Obrázek 4: Instalace certifikátu – Průvodce importem certifikátu-úložiště certifikátů 
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Zvolte „Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti“ a volte tlačítko „Procházet…“. Dostanete nabídku úložišť 
certifikátů. 

 
Obrázek 5: Instalace certifikátu – Průvodce importem certifikátu-vybrat úložiště certifikátů 

Z nabídky volte „Důvěryhodné kořenové certifikační úřady“ a potvrďte volbu stiskem tlačítka „OK“. Následující 
obrazovka Vám nabízí rekapitulaci Vaší volby. 

 
Obrázek 6: certifikátu – Průvodce importem certifikátu-dokončení 

Volbou tlačítka Dokončit potvrdíte svůj výběr a dokončíte proces instalace certifikátu. 
Po instalaci certifikátu můžete spustit instalaci naší aplikace. 
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Instalace Aplikace 
Aplikaci Multischránka lze snadno nainstalovat pomocí automatického instalátoru z oficiálních webových stránek 
(http://www.multischranka.cz/). 

Automatický instalátor na oficiálních webových stránkách Vám zajistí mimo instalace samotné aplikace také 
podpůrné prostředí Adobe AIR, které aplikace Multischránka pro správný chod vyžaduje. Pokud však nechcete 
automatickou instalaci prostředí Adobe AIR nebo se Vám automatický instalační způsob nedaří, můžete si Adobe AIR 
nainstalovat ručně podle návodu uvedeného níže – Volitelná ruční instalace Adobe AIR a Volitelná - ruční instalace 
aplikace Multischránka. 

Po spuštění automatického instalátoru z oficiálních webových stránek dojde ke 
kontrole verze Adobe AIR ve vašem počítači. Pokud nebude prostředí Adobe 
AIR nainstalované nebo jeho verze nebude vyhovovat, budete Vyzván(a) 
k souhlasu s jeho nainstalováním. Stiskněte zde tlačítko Yes (Ano).  

Poznámka: Bez nainstalovaného Adobe AIR není možné aplikaci Multischránka 
spustit. 

 

Po potvrzení dialogu dojde k přípravě vašeho počítače na instalaci aplikace Multischránka. 

 

Obrázek 8: Příprava instalace aplikace Multischránka 

Proces příprav bude trvat několik vteřin v závislosti na rychlosti Vašeho připojení k síti internet a výkonu Vašeho 
počítače. 

Obrázek 7: Potvrzení instalace Adobe AIR 

http://www.multischranka.cz/instalace�
http://www.multischranka.cz/�
http://www.multischranka.cz/�
http://www.multischranka.cz/instalace�
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Po dokončení budete dotázán(a) k potvrzení instalace samotné aplikace Multischránka. 

 

Obrázek 9: Instalace aplikace – informace o autorovi 

V okně uvidíte obecné varování před instalací z neznámých zdrojů. Zároveň obrazovka obsahuje informaci o 
konkrétním vydavateli a informaci o ověření identity vydavatele což znamená, že vydavatel prodělal ověřovací 
proceduru mezinárodní certifikační autority a je oprávněn vyvíjet a podepisovat své aplikace. 

Potvrďte „Instalovat“ a pokračující instalační proces Vám nabídne obrazovku, na které zvolíte zda chcete aplikaci po 
skončení instalace ihned spustit, zda chcete mít ikonu aplikace na ploše a kam si přejete umístit nainstalovaný 
program (nabízí se standardní úložiště programů - doporučeno). Doporučujeme zaškrtnout všechny možnosti. 

 

Obrázek 10: Instalace aplikace – předvolby instalace 
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Pokud jste již měl(a) v počítači prostředí Adobe AIR předem nainstalované, spustí se po stisknutí tlačítka pokračovat 
samotná instalace aplikace Multischránka. 

Pokud ještě nemáte nainstalované prostředí Adobe AIR, budete ještě před instalací dotázán(a) na souhlas 
s licenčními ujednání o používání prostředí Adobe AIR. Dohodu si důkladně přečtěte. 

 

Obrázek 11: Licenční podmínky Adobe AIR 

Po stisknutí tlačítka souhlasit bude následovat samotný proces instalace. 

 

Obrázek 12: Průběh instalace 

Instalační proces potrvá několik vteřin až minutu v závislosti na výkonu Vašeho počítače a rychlosti připojení 
k internetu.  
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Spuštění aplikace Multischránka 
Pokud jste zvolili automatické spuštění aplikace po dokončení bude spuštěna po skončení instalace.  

V budoucnosti můžete aplikaci najít: 

• OS Windows  

o Pomocí tlačítka Start menu / Všechny programy / Multischránka 

o Pomocí ikony na ploše Windows (pokud jste zvolili při instalaci její vytvoření) 

• Mac OS  

o Pomocí nástroje Finder ve složce Aplikací – aplikace Multischránka 

o Pomocí ikony na ploše (pokud jste zvolili při instalaci její vytvoření) 

• OS Linux 

o  z menu nabídky programů 

o Pomocí ikony na ploše (pokud jste zvolili při instalaci její vytvoření) 
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Volitelné – ruční instalace Adobe AIR 
Aplikace byla vyvinuta v runtime prostředí Adobe AIR od celosvětově renomované firmy Adobe (mezi jejíž produkty 
patří celosvětově známá Acrobat Reader či Adobe Flash). Tato instalace umožňuje běh programů vyvinutých v Adobe 
AIR bez internetového prohlížeče (na stejném principu fungují např. i: Java, eBaq, Nasdaq, Yahoo!). S danými 
programy můžete pracovat i bez připojení k internetu. Nainstalovaný software nevede k žádné spamové či 
malwarové komunikaci! 

Nemáte-li Adobe AIR nainstalovaný nebo si nejste jistý(á), otevřete v internetovém prohlížeči stránku Get Adobe 
AIR (http://get.adobe.com/air/). Dostanete se na nabídku ke stažení poslední verze Adobe AIR : 

 

Obrázek 13: Instalační stránka Adobe AIR 

Poklikem na „Software License Agreement“ se Vám otevře PDF soubor s licenčním ujednáním (pokud máte 
nainstalovaný Acrobat Reader, freeware). Zvolte si jazykovou mutaci a nastudujte podmínky instalace softwaru 
zdarma (doporučeno). Možnost k prostudování bude ještě později během instalačního procesu. 

Používáte-li jiný operační systém (Linux, Macintosh), než je uveden na stránce, , můžete jej změnit po volbě 
„Different operating systém?“. 

http://www.adobe.com/products/air/�
http://www.adobe.com/cfusion/showcase/index.cfm?event=casestudydetail&casestudyid=383833&loc=en_us�
http://www.adobe.com/cfusion/showcase/index.cfm?event=casestudydetail&casestudyid=391552&loc=en_us�
http://get.adobe.com/air/�
http://get.adobe.com/air/�
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Další krok je společný pro libovolný operační systém. Volíte „Download now“ a dostáváte se na obrazovku a. Pokud 
nedojde k automatickému zahájení klikněte „click here to download“. Objeví-li se okno s nabídkou „Uložit“ nebo“ 
Spustit“, volte „Spustit“. V případě, že v nabídce okna je 

Pouze „Uložit“, uložte soubor do Vámi zvolené složky a spusťte jej poklikem. 

 

Obrázek 14: Stahovací stránka Adobe AIR 

 

Volbou instalačního souboru nebo automatickým pokračování instalačního procesu dostanete k oknu 
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Obrázek 15: Licenční podmínky Adobe AIR 

Zde máte znovu možnost seznámit se s licenčními podmínkami produktu Adobe AIR. 

Volbou tlačítka „Souhlasím“, potvrzujete souhlas s licenčními podmínkami a spustíte instalaci. Instalace probíhá 
několik vteřin. Po skončení instalace jste informováni o jejím úspěšném provedení a jste vyzváni k dokončení. 

 

Obrázek 16: Úspěšné zakončení instalace Adobe AIR 

Nyní budete schopni spouště aplikace vytvořené v Adobe AIR, ale ještě Vám nebude fungovat naše aplikace 
Multischránka.  

Volitelné – ruční instalace aplikace Multischránka 
Aplikaci Multischránka lze snadno nainstalovat z oficiálních webových stránek (http://www.multischranka.cz/). 
Návod na automatickou instalaci naleznete výše. 

Ruční instalace se skládá ze dvou jednoduchých kroků – stažení a instalace. Adobe AIR aplikaci Multischránka si 
nejdříve stáhněte z oficiálních webových stránek (http://www.multischranka.cz/instalace).  Pokud máte 
nainstalované prostředí Adobe AIR, prohlížeč Vám automaticky nabídne možnost otevřít  Aplikaci Multischranka.air. 

http://www.multischranka.cz/�
http://www.multischranka.cz/�
http://www.multischranka.cz/instalace�
http://www.multischranka.cz/instalace�
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Obrázek 17: Ruční instalace aplikace Multischránka 

Pokud zvolíte Otevřít, otevře se Vám automaticky po stažení aplikace instalační nabídka. Pokud nemáte ještě 
prostředí Adobe AIR nebo nechcete automaticky instalovat, budete muset aplikaci Multischranka.air uložit na Váš 
počítač a spustit ručně, později. 

V okně uvidíte obecné varování před instalací z neznámých zdrojů. Zároveň obrazovka obsahuje informaci o 
konkrétním vydavateli a informaci o ověření identity vydavatele což znamená, že vydavatel prodělal ověřovací 
proceduru mezinárodní certifikační autority a je oprávněn vyvíjet a podepisovat své aplikace. 

 

Obrázek 18: Instalace aplikace – informace o autorovi 

Potvrďte „Instalovat“ a pokračující instalační proces Vám nabídne obrazovku, na které zvolíte zda chcete aplikaci po 
skončení instalace ihned spustit, zda chcete mít ikonu aplikace na ploše a kam si přejete umístit nainstalovaný 
program (nabízí se standardní úložiště programů - doporučeno). Doporučujeme zaškrtnout všechny možnosti. 
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Obrázek 19: Instalace aplikace – předvolby instalace 

Po stisknutí tlačítka souhlasit bude aplikace Multischránka nainstalována a připravena k použití během několika 
vteřin. 

Nové verze produktu budou vždy k dispozici na  adrese http://www.multischranka.cz/instalace/ . Upgrade již 
nainstalovaného produktu bude probíhat automaticky při spuštění aplikace. V průběhu instalace budete vždy 
informováni o novinkách a změnách v softwaru oproti předchozím verzím. 

Děkujeme Vám za zájem o software Multischránka a přejeme Vám mnoho úspěchů. 

Tým AMOS Software 

 

http://www.multischranka.cz/instalace/�
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