
 

 

 

 

Ukončení podpory prvních verzí aplikace MSU a HIM 

 

Tvůrce aplikací, spol. Bartech, s.r.o., ke dni 1. duben 2014 ukončuje technickou podporu některých 

svých aplikací uvedených níže. V tomto dokumentu uvádíme, co ukončení podpory představuje, 

jaké jsou důvody, a připomínáme další možnosti. 
 

 

1) Předmět ukončení podpory 

 

A) Aplikace „Inventura majetku HIM“ verze 1.0 až 1.4.6. Software je určen pro PC s operačním 

systémem Windows 98, Windows 2000, Windows XP a část aplikace je pro ruční terminály 

Unitech PT600, PT630, HT630 s příslušným systémem DOS. Vyvíjeno od roku 2003. 

 

B) Aplikace „Mobilní skladník MSU“ verze 1.0 až 2.0.0.11. Software je určen pro PC s operačním 

systémem Windows 98, Windows 2000, Windows XP a část aplikace je pro ruční terminály 

Unitech PT600, PT630, HT630 s příslušným systémem DOS. Vyvíjeno od roku 2004. 

 

C) Další aplikace pro terminály Unitech PT630, HT630 jako Laserová kalkulačka, aplikace 

vyvíjené původně pro Windows 98 jako Q Mon Print. 

 

 

2) Upřesnění 

 

Výše uvedené aplikace mohou být při dodržení původních technických podmínek i nadále funkční.  

1. dubna 2014 dojde k ukončení technické podpory výše uvedených aplikací. Znamená to, že se 

ukončují jakékoli vývojové změny funkčnosti, zakázkové úpravy i opravy chyb funkčnosti související 

s hardwarem nebo jiným softwarem (např. s operačním systém Windows).  

S tím souvisí také ukončení podpory týkající se technické dokumentace a stávajících licencí, školení 

obsluhy a technické poradenství včetně tzv. helpdesku. 

 

Obchodní podpora pokračuje pouze v případě možného dodání další licence ke stávající instalaci s 

původními ručními terminály. Ukončuje se obchodní podpora pro jakékoli dodání této aplikace 

novému zákazníkovi. 

Také se neukončuje případná podpora pro dodání duplikátu CD s poslední verzí aplikace s 

dokumentací a licencemi z archivu Bartech. Služba je zpoplatněna. 
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3) Důvody ukončení podpory 

 

Hlavním důvodem je postupné ukončování podpory ze strany Microsoft© pro aplikace, které se 

dotýkají softwarů uvedených v bodu 1). Jedná se jak o vývojářské nástroje Microsoft© určené pro 

vlastní tvorbu a modifikace aplikací, tak o ukončení podpory pro operační systémy Microsoft© 

Windows 98, Windows 2000, Windows XP. 

Dále pro uživatele disponujeme novými nástupními verzemi aplikací HIM a MSU, které svojí 

funkčností principiálně odpovídají výše uvedeným a kvalitou je značně převyšují - viz bod 4). 

 

 

4) Další možnosti 

 

Bartech, s.r.o. je tvůrcem nových verzí aplikací HIM a MSU, které jsou oproti výše uvedeným pro 

uživatele efektivnější, bezpečnější a užitečnější. Doporučujeme tedy nástupní verze: 

 

A) Aplikace „Inventura majetku HIM“ verze 1.10. nebo vyšší. Software je určen pro PC s operač-

ním systémem Windows Vista, 7, 8 a část aplikace je pro ruční terminály PDA s operačním 

systémem Windows Mobile / CE od verze 5.0. 

Informace: http://bartech.cz/reseni/pro-inventuru-majetku/ 

 

B) Aplikace „Mobilní skladník MSU“ verze 4.8. nebo vyšší. Software je určen pro PC s operačním 

systémem Windows Vista, 7, 8 a část aplikace je pro ruční terminály PDA s operačním systé-

mem Windows Mobile / CE od verze 5.0. 

Informace: http://bartech.cz/reseni/pro-sklady/ 

 

Jsme připraveni zákazníkům pomoci s přechodem na aktuální verze. Obchodní informace a pora-

denství: tel. 517 543 011, e-mail: obchod@bartech.eu, internetový obchod: 

http://obchod.bartech.cz/kategorie/mobilni-aplikace. 

Uvedené aplikace mají odlišné datové rozhraní proti verzím v bodu 1). Příslušná dokumentace je na 

vyžádání. 

 

 
V Hodoníně 17. 3. 2014 
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