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CENTRÁLA 3.04 – nový komunikačný modul pre USEP
(Ústredná evidencia priestupkov) + nové štatistiky
V druhej polovici mesiaca 05/2019 bude IVES Košice (prevádzkovateľ USEP – Ústrednej
evidencie priestupkov) realizovať technické zmeny na svojich výpočtových systémoch, ktoré sa týkajú
komunikácie s USEP. Z tohto dôvodu bude po realizácii uvedených zmien IVES-om pôvodný
komunikačný modul programu Centrála verzie 3.03 a staršej nefunkčný. Podpora komunikácie po
IVES-om avizovaných zmenách je v zapracovaná v Centrále verzie 3.04 a novšej. Inštaláciu môžete
realizovať hneď, nakoľko upravený komunikačný modul v Centrále 3.04 je kompatibilný so súčasným
aj novým spôsobom komunikácie s USEP !!!
Centrála verzie 3.04 obsahuje nasledovné zmeny:
upravený komunikačný modul pre starý aj nový spôsob komunikácie s USEP
doplnené nové štatistiky po lokalitách a okresoch priestupkov

Inštalácia verzie 3.04 – postup
#01 - Stiahnite si súbor s názvom “Centrala_3_04_novy_komunikacny_modul_pre_USEP.zip“
z nasledovného linku:
http://www.centrala.info/exportuser/Centrala_3_04_novy_komunikacny_modul_pre_USEP.zip
#02 - Rozbaľte jeho obsah do novovytvorenej zložky. Po rozbalení bude obsah novovytvorenej zložky
vyzerať nasledovne:
NOVOVYTVORENÁ ZLOŽKA
- APLIK
- osoby.app
- stat_cen.app
- REPORT
- mstat_28.frx
- mstat_28.frt
- mstat_29.frx
- mstat_29.frt
- INSTALL
- chilkatax-9.5.0-win32.msi
centrala.exe
repar.exe
tusep-Endresz_Centrala.info.p12
#03 - Urobte zálohu z aktuálneho stavu programu Centrála cez REPAR.EXE a uložte ju na bezpečné
miesto.
#04 - Zabezpečne aby s programom Centrála nik nepracoval a postupne prekopírujte nové verzie
súborov z novovytvorenej zložky do ostrej zložky programu Centrála podľa príslušnosti k zložkám,
teda zo zložky “Aplik” novovytvorenej zložky do zložky “Aplik” v ostrej Centrále a tak podobne pre
všetky zložky. Programy “centrala.exe”, “repar.exe” a “tusep-Endresz_Centrala.info.p12” následne
nakopírujte do hlavnej zložky ostrej Centrály. V prípade ak sa vás pri potvrdení kopírovania operačný
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system opýta či sa majú súbory prepísať/nahradiť tak túto voľbu potvrďte pozitívne, teda áno. Ide o
to, aby sa dostali nové verzie súborov do ostrej Centrály.
#05 - Zo zložky “Install” následne spustite program “chilkatax-9.5.0-win32.msi” a nainštalujte
uvedenú podporu programu Centrála na všetkých počítačoch, na ktorých sa program Centrála
používa. Nie je potrebné nič meniť v nastaveniach počas inštalácie, len stale potvrdiť pokračovanie a
nakoniec ukončiť inštaláciu. K tejto inštalácii budete potrebovať prístupové práva lokálneho
administrátora konkrétneho počítača, alebo povolenie v rámci doménovej politiky na inštaláciu
pokiaľ je konkrétny počítač v doméne.
#06 - Hotovo, inštalácia je ukončená

Nový komunikačný modul pre USEP - popis
V nastaveniach už nie je treba zadávať linky a ani meno a heslo meniť. Meno a heslo tam
treba nechať vždy z ostrého USEP-u. Parameter „Zadaj cieľ exportu dát“ môže mať nasledovné
hodnoty:
T = stará testovacia verzia USEPu (len pre historické účely)
O = ostrá verzia USEP
X = nová testovacia verzia USEP cez IP adresu
Y = nová testovacia verzia USEP cez klientský certifikát
Pre ostrú prevádzku USEP je potrebné použiť hodnotu „O“ v položke „Zadajte cieľ exportu
dát do USEP“ ,ale ak aj neurobíte po inštalácii žiadnu zmenu, teda zostane v položke hodnota „h“ nič
sa nedeje a komunikácia bude prebiehať s ostrou verziou USEPu.
Ostatné hodnoty uvedenej položky majú iba testovací význam v komunikácii s USEP.
Položka sa nachádza v nastaveniach na karte „USEP/REGOB“
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Otestovať všetky štyri prístupy je možné v tomto menu. Postupne sa ukáže výsledok testu.

Ak je OK, tak sa ukáže informácia čo sa testovalo a ako bolo nastavené proxy.

Ak sa nepodarí prístup do USEPu, tak sa ukáže nasledovné okno a potom text v editore , z ktorého je
možné zobrať obsah a dať do emailu pre ďalšiu analýzu dôvodu nedostupnosti USEP. Ukazujú to
nasledovné dva obrázky.
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Príklad - popisu dôvodu nedostupnosti

Bola vykonaná aj zmena a to , že každé volanie ide do troch opakovaní, teda ide o to, že ak sa
na prvý pokus nepodarí spojenie, hneď sa opakuje komunikácia ešte dva krát a až keď ani na tretí pokus
sa nepodarí spojenie tak sa vyhodnotí chyba pripojenia. Doteraz sa pokúšalo odoslať modul len raz
a niekedy to mohol byť problém keď z nepredvídateľných príčin nebolo len spojenie dostupné na veľmi
krátku dobu. Tento stav tento upravený princíp eliminuje, takže by to malo prispieť k stabilite. Na
nasledovnom okne je info o poradovom čísle práve vykonávaného pokusu o komunikáciu. Všetky
ostatné postupy okolo komunikácie s USEP zostali zachované.
Odosielanie sa v jednom zápise v prípade nezdarov pokúša 3x opakovať.
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Nové štatistiky po lokalitách a okresoch priestupkov

Ukážka spracovania po lokalitách
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Ukážka spracovania po okresoch
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