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1. Úvod
V tomto návodu se budeme zabývat celým procesem spuštění Pohody od nalezení ikony Pohody po spuštění
prostředí, od kterého se můžete pohybovat v jednotlivých agendách účetního systému.

2. Pro koho je tento návod určený?
Tento návod je určený pro každého uživatele, který má přístup ke vzdálené ploše v prostředí Windows Server 2012
a zároveň k účetnímu program Pohoda.

3. Jak se odhlásit?
Předpokládá se, že jste přihlášen na vzdálené ploše. Váš server je postavený na technologii Windows Server 2012.
 Zásadní rozdíl oproti Windows Serveru 2008, se kterým jste se možná dříve setkali, je v tom, že Windows
Server 2012 nabízí klasicky Plochu se zástupci programů, ale nově take úvodní obrazovku, resp. metro nebo
dlaždice, kde jsou ikony Vašich aplikací, příp. kde můžete aplikace vyhledávat.

3.1. Kde najdu svoje aplikace ve Windows Server 2012?
Pokud hledáte běžnou aplikaci, jako je ekonomický SW Pohoda nebo kancelářský balík MS Office, začněte od
prvního bodu. Pokud hledáte aplikaci, kterou nespouštíte často, postupujte až od druhého
bodu – Aplikace nebyla nalezena, pokračujte následovně.


Přesuňte se na úvodní obrazovku:
a) Přesuňte myš do levého dolního rohu a vyčkejte na zobrazení tlačítka Start.
b) Přesuňte myš do pravého dolního rohu > vyčkejte na zobrazení pravého panelu > Start.
c) Pokud chcete šetřit svůj čas, tak by Vás mohlo zajímat, že tlačítko Windows
úvodní obrazovku, a tak nemusíte hledat v levém či pravém dolním rohu.

ihned zobrazí
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d) Jakmile se Vám zobrazí úvodní obrazovka, můžete psát název hledané aplikace (např. “outlook”)
 Tlačítko Windows lze používat i pro opačný postup – máte zobrazené Všechny aplikace a chcete se vrátit na
plochu > klikněte na tlačítko Windows, které Vás přesune na Úvodní obrazovku > vyberte ikonu Plocha.


Aplikace nebyla nalezena, pokračujte následovně:
a) Přejeďte myší do pravého dolního rohu a vyčkejte na zobrazení pravého panelu > klikněte na
Hledat > zadejte název hledané aplikace
b) Zobrazte si úvodní obrazovku a začněte psát název hledané aplikace.

c) Stiskněte pravé tlačítko myši kdekoliv mimo zobrazené dlaždice > Všechny aplikace



Pro pohyb v nabídce aplikací využijte posuvné lišty umístěné na spodní části obrazovky.
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4. Připnutí/odepnutí aplikace


Zobrazení Úvodní obrazovky, případně Všechny aplikace, pokud aplikace není na Úvodní obrazovce.



Pravým tlačítkem myši vyberte ikonu aplikace, kterou chcete připnout.



Vyberte z možností nabídky připnutí zobrazené na spodním panelu brazovky.

 Pokud chcete odebrat/přidat více aplikací najednou – klikněte pravým tlačítkem myši na více aplikací >
vyberte z nabídky Připnout na Úvodní obrazovku nebo Připnout na hlavní panel.

5. Závěr
Technologie Windows Server nabízí nové možnosti, které Vám ušetří mnoho práce. Využijte těchto možností a
inspirujte se v i dalších návodech týkajících se Windows Server 2012 na tomto odkazu: www.ipodnik.cz/navody.
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