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Kapitola 1

1. Úvod

1.1 Vítejte
Vítejte v instalační příručce k produktu Scia Engineer. Scia Engineer je výpočetní programběžící v systémech Windows7 /
Windows 8 s širokou škálou využití od posuzování jednoduchých rámových konstrukcí, po komplexní návrhy rozsáhlých
projektů zoceli, betonu, dřeva…

Program zpracovává výpočty rovinných a prostorových rámů včetně posouzení profilů a přípojů u ocelových konstrukcí.
Kromě rámů lze také dimenzovat deskové konstrukce včetně pokročilých výpočtů pro beton.

Příručka popisuje postup správné instalace aplikace

1.2 Systémové požadavky
Doporučené systémové požadavkypro instalaciScia Engineer:

Hardware

Procesor
Intel Core2Duo nebo AMD ekvivalentní

(Doporučeno: Intel Core-i5 nebo AMD)

RAM 2 GB (Doporučeno: > 4 GB)

Grafická karta 256 MB, s podporou OpenGL

Místo na disku 5GB

Minimální rozlišení 1280 x 800
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1. Úvod

Software

Podporované OS Windows

Doporučuje se nainstalovat nejnovější
aktualizace Service Pack pro tyto
operační systémy.

Windows 2008 server 64 bit

Windows 2012 server 64 bit

Windows 7 32/64 bit

Windows 8 32/64 bit

Scia Engineer na OS Macintosh

Ke spuštění Scia Engineer na Mac OS X musí být použit virtuální software. Doporučujeme použít
Parallels Desktop 7. Jestliže použijete Parallels Desktop 7, operační systém Windows smí být
nainstalován na virtuálním počítači a aplikace pro Windows mohou být používány s aplikacemi pro
MacOS X application. Tímto způsobemmá uživatel dva operační systémy na jednom počítači.

Revit
Scia Engineer 15 je kompatibilní pouze sRevit 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Odkaz na produkt Revit je k dispozici zde: www.scia-online.com/revit

Tekla

Scia Engineer 15 je kompatibilní pouze s Tekla version (15, 16, 17), 18, 19.0, 19.1 & 20.0 – 32/64 bit.

Scia Engineer 15.1 je kompatibilní navíc s Tekla 21.0

Scia Engineer 15.2 je kompatibilní navíc s Tekla 21.1

Etabs
Scia Engineer 15 je kompatibilní pouze s Etabs 9.2

IFC
Scia Engineer 15 je kompatibilní pouze s IFC verze 2x3

SDNF
Scia Engineer 15 je kompatibilní pouze s verzí 2.0 a 3.0
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Kapitola 2

2. Instalace Scia Engineer

Tento odstavecpopisuje postup instalace studentské verzeScia Engineer.

Proces instalace je složen znásledujících kroků:

l InstalaceScia Engineer
l Aktivace FlexNET síťové studentské ochrany

2.1 Odstraňte starší verze ochrany
Jestliže jste již používali Scia Engineer v minulosti, potom je potřeba odstranit předchozí verze ochrany FlexNET před
pokračováním v instalaci.

Pro verzi Scia Engineer 14 a vyšší musíte zkontrolovat verzi FLexNET. Scia Engineer 15 požaduje verzi FlexNET alespoň
2.2.3. Nenímožné poskytovat licence pro Scia Engineer 15 se staršími verzemiFLexNET.

2.2 Instalace Scia Engineer
1. Můžete začít instalaci stažením verze (setup) znašich internetových stránek:

Jděte na naše stránky:

http://www.scia.net/en/scia-engineer-setup

Na konci těchto stráneknajdete instalace. Spusťtewebovou instalaci.

2. Vdialogovémokně, které se zobrazí, vyberte jazyk instalace:

Jazyk, který vyberete pro instalaci, bude zároveň použit jako výchozí jazyk souborů pro nápovědu ve Scia
Engineer.

3. Zobrazí se úvodní obrazovka instalace. Pokračujte kliknutím na tlačítko [Next] (Další).
4. Vdialogovémokně Informace o zákazníkovi lze zadat jméno uživatele a názevspolečnosti. Názevspolečnosti bude

automatickyvkládán do dokumentace generovanéScia Engineer.
5. VdialogovémokněChooseDestination Location (Vyberte cílové umístění) můžete určit, do které složkymají být soubory

nainstalovány. Cílová složka se standardně vytváří ve složceProgramFiles. DoporučujemeVámvýchozí umístění
neměnit.
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2. InstalaceScia Engineer

Pokračujte kliknutím na tlačítko [Next] (Další).

6. VdialogovémokněSetup Type (Typ instalace) lze vybrat požadovaný typ instalace. Pokračujte kliknutím na tlačítko
[Next] (Další). Doporučujeme vybrat Custom, protože simůžete vybrat doplňkya jazyky, které nebudou instaloványve
výchozímnastavení. Ujistěte se, že budou nainstaloványvšechnypotřebné doplňkya jazyky.Máte-li pochybnosti o
instalaci určité složky, pak je lépe ji nainstalovat.

Vyberete-li typickou instalaci, NEBUDOU nainstaloványvšechny jazykovémoduly, ale
pouze anglický jazykovýmodul amodul jazyka vybraného pro instalaci. Pokud si přejete
nainstalovat další jazyky, je nutné zvolit vlastní instalaci, při níž lze vybrat více jazyků.
Abybylomožné používat jiný jazykprostředí Scia Engineer, musí být splněnydva
požadavky:
Požadovaný jazykmusí být nainstalován.
Vhardwarovémklíči nebo na serverumusí být aktivován příslušný jazykovýmodul.
Chcete-li nainstalovat některýzpřídavnýchmodulů plug-in produktů Scia Engineer, je
třeba, abyste tentomodul vybrali v rámci vlastní instalace.

7. VdialoguProtectionDefaults (Nastavení ochrany) lze nastavit výchozí hodnotyparametrů ochrany.
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Kapitola 2

Aktivujte Trial/Try-out version (Zkušební).

Zapněte volbu Aktivovat licenci po dokončení instalace. Touto volbou bude licenční soubor aktivován
automaticky.

Klikněte na tlačítko [Next] (Další) pro pokračování.

8. VdialogovémokněApplicationDefaults (Výchozí nastavení) lze nastavit výchozí hodnotypro národní normu

Kritéria pro Autosave (automatické ukládání) můžou být nastavena v tomto dialogu, můžete změnit cestu k
adresáři pro ukládání souborů
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2. InstalaceScia Engineer

Vyberte výchozí nastavení pro Vaši národní normu. Pokračujte kliknutím na tlačítko [Next] (Další).

9. Vdalším okně se zobrazí další nastavení (možnosti zobrazení zástupců). Klikněte tlačítko [Next] (Další) pro spuštění
instalačního procesu.

10. Vposlednímokně spustíte instalaci kliknutím na [Install] (Instalovat).
11. Po instalaci se zobrazí zpráva, že produkt Scia Engineer byl úspěšně nainstalován. Ukončete proces instalace kliknutím

na tlačítko [Finish] (Dokončit).

2.3 Aktivace FlexNET studentské síťové ochrany
1. Otevřete soubor ActivationUtility.exe, defaultně ho najdete pod touto cestou: ("C:\ProgramFiles (x86)\Common

Files\Scia\LicenceServer\ActivationUtility\ActivationUtility.exe")

Zástupce aplikacemůžete najít na plošeActivationmanager. (Scia správce aktivace)

Pokud nenajdete Activationmanager, jak je uváděno výše, můžete si ho stáhnout z našich
stránek: http://nemetschek-scia.com/en/support/downloads/latest-version-flexnet

Kliknětemyší na tlačítko [Read Licence ID]

àJestliže používáte nastavení proxy, potom konfigurujte NetworkSettings (Nastavení sítě)

Klíčové ID je uskladněno v SCIAxxxxxx.lid - souboru, kde x reprezentuje číslo Vašeho souboru. Tento soubor
Vámbude zaslán emailem.

Vyberte Váš lid-soubor a kliknětemyší na tlačítko [Open]

2. Číslo Vašeho licenčního souboru se objeví vdialogovémokně FlexNET activation utility/ Scia activationmanager.
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Kapitola 2

Vyberte toto číslo a kliknětemyší na [Activate licence]

3. Kolečko před licenčním číslem zezelená, jestliže licence byla vpořádku aktivována

Klikněte na [Close]

Kdyžchcete použit licenční soubor na jinémpočítači, je nutné deaktivovat licenční soubor
na původním serveru/počítači. PoužíjteWindowsExplorer, jděte do adresářeC:\Program
Files (x86)\CommonFiles\Scia\LicenceServer\ActivationUtility\ActivationUtility.exe
Otevřete soubor ActivationUtility.exe
VyberteČíslo licenčního souboru a zmáčkněte [Return License]
Klikněte [Close]

4. Nyní počkejte 10minut pro uložení Vaší licence na pozadí služby (nebomůžete restartovat Vášpočítač).
5. Nynímůžete použít studentskou verziScia Engineer 2015 naVašempočítači.
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3. Odinstalování Scia Engineer

3. Odinstalování Scia Engineer

3.1 Odinstalování přes Přidat/Odebrat programy ve
Windows
Produkt Scia Engineer lze odinstalovat stejně jako jakoukoli jinou softwarovou aplikaci pro systémWindows:

1. Jděte doPřidat nebo odebrat programykliknutím namožnostiStart >Nastavení >Ovládací panely>Přidat nebo
Odebrat programy.

2. Zobrazí se seznamnainstalovaných softwarových aplikací. Vyberte produkt Scia Engineer a klikněte na tlačítko
[Změnit/Odebrat]

3. Vdialogovémokně, které se zobrazí, vybertemožnost Remove (Odstranit)

4. Spusťte procesodinstalování kliknutím na tlačítko [Next] (Další).

Po dokončení odinstalování zůstanou v registru systémuWindows některé nastavení. Tyto pozůstatky produktu
lze odstranit ručně. Odstranění těchto položek může být nezbytné v případě, že se vyskytnou potíže s novou
instalací.

1. Otevřete dialogové oknoRun pomocímožností Start >Run
2. Zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko [OK].

Pamatujte na to, že v tomto kroku je nutnémít Administrátorská práva!
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Kapitola 3

3. Zobrazí se oknoEditor registru.

4. Přejděte na následující klíče a odstraňte je klávesouDelete

HKEY_CURRENT_USER\Software\SCIA\ESA\*

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SCIA\ESA\*

Where * represents the version number.

5. Zavřete oknoRegistryEditor příkazemFile >Exit

Po dokončení odinstalování zůstanou na pevnémdisku některé složky, které lze odstranit ručně:

32 bits computer: C:\ProgramFiles\SCIA\ Engineer**

64 bits computer: C:\ProgramFiles (x86)\SCIA\Engineer**

Po dokončení odinstalování zůstanou na pevnémdisku některé složky, které lze odstranit ručně:

Windows 7/8: C:\Users\#User#\Esa**

C:\Users\#User#\Documents\Esa**

kde ** je číslo verze.

Tyto složky lze odstranit pomocí programuPrůzkumníkWindows. Počítejte s tím, že první z
uvedených složekmůže obsahovat projekty a uživatel si tedy musí být naprosto jist, že si je
přeje odstranit.

3.2 Odinstalování bez použití Přidat/Odebrat programy
Někdy Scia Engineer nemůže být odinstalována použitím “Přidat/Odebrat programy” z Windows a objeví se chybové
hlášení. Potom tímto způsobemnenímožné odinstalovat software.

Tento problémmůže nastat skaždýmoperačním systémemWindows.

ProgramScia Engineer můžete odinstalovat, následujícím postupem
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3. Odinstalování Scia Engineer

Jděte do ‘Start’ -> ‘Run’ veWindows.

Vdialogu, kterýse objeví, napište následující příkaz:

msiexec /x {A39DB31A-4752-4611-A2F9-299324BED8EF}

Potomudělejte stejnýpostup jako při odinstalování přesPřidat/Odebrat programy.
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Kapitola 4

4. Řešení problémů

Kompletní seznam častých dotazů (Frequent Asked Questions) může naleznout na našich stránkách: http://nemetschek-
scia.com/en/support/faq

4.1 Objeví se zpráva „Nenalezena žádná licence“
Jděte "Start ->all programs ->Scia Engineer 15 ->Protection setup"

Změňte typ ochrany "Only floating" (Pouze plovoucí) a nastavte adresu: 27000@127.0.0.1, viz zobrazení níže:

Klikněte naOK.
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4. Řešení problémů

Jestliže Scia Engineer stále nepracuje, potom jděte do services (služby) ve Windows. Do služeb se můžete dostat, když
napíšete "Services" (služby) vStart menu veWindows

Objeví se seznamslužeb. Najděte službu "lmadmin". Zastavte službu a znovu nastartujte.

Potom by se Scia Engineer 15 měla nastartovat. Pokud tento problém zůstává po restartování počítače, pokračujte částí
„Lmadmin se nespouští automaticky.“

4.2 lmadmin se nespouští automaticky
Když restartujete server, lmadmin byseměl spustit automaticky:
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Kapitola 4

Jestliže se služba nestartuje automaticky, prosím přidejte zástupce lmadmin.exe (C:\Program Files\Common
Files\Scia\LicenceServer\FlexNetServer) do start menu veWindows.

Vnějakých případech lmadmin.exe může být blokováno díky jinýmprogramům. Klíčem řešení je najít, jakýprogram blokuje
lmadmin.exe.

Jeden příkladmůže pro některé operační systémyWindowsServer.

Tyto operační systémy někdy mají aktivováno výchozí nastavení pro všechny programy ‘Data Execution Prevention’.
Nastavenímůžete změnit následujícím způsobem:

l Jestliže půjdete do vlastností počítače:
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4. Řešení problémů

l Potommůžete konfigurovat data dle následujícího obrázku:

4.3 Kontrola uživatelských účtů
JestližeUAC kontrola uživatelských účtů (User AccessControl) je zapnuta, zobrazí se následující zpráva na konci instalace:
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Kapitola 4

Vyberte “Install thisdriver software anyway” pro dokončení instalace.

Pro používání Scia Engineer jsou dostačující standardní uživatelská práva. Nejsou zde
potřeba Administrátorská práva. Avšak uživatel musí mít práva pro čtení/zápis do
uživatelských adresářů Scia Engineer: Windows 7/8: C:\USERS\#USER#\ESA** Kde **
reprezentují číslo verze a #USER# reprezentuje uživatelské jméno.
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