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Pokyny k instalaci 

Dlubal Software s.r.o. – Software pro výpočty a navrhování konstrukcí 

Uživatelská práva 

Instalovat aplikace od firmy Dlubal RSTAB, RFEM, SHAPE-THIN, SHAPE-MASSIVE atd. lze pouze s administrátorskými 

právy. 

Software doporučujeme poprvé spustit také s právy administrátora. Jestliže se přitom nezobrazí žádná chybová hlášení, 

můžeme udělit práva k používání aplikací od firmy Dlubal také uživatelům.  

Upozornění: uživatelská práva může přidělovat pouze administrátor. 

Práva pro příslušné složky 

Uživatel aplikací od firmy Dlubal potřebuje práva pro čtení a zápis v následujících složkách: 

• Programové složky RSTAB 8.xx, RFEM 5.xx, SHAPE-THIN 8.xx, RX-TIMBER 2.xx atd. 

Nacházejí se v adresáři C:\Program Files\Dlubal (nebo C:\Program Files (x86)\Dlubal pro SHAPE-MASSIVE) by de-

fault. 

• Kmenové složky General Data  

Každý program má vlastní kmenovou složku. Nachází se v adresáři C:\ProgramData\Dlubal by default. 

• Projektové složky 

• Složky s dočasnými soubory 

Nacházejí se by default v adresáři C:\Users\”Přihlašovací jméno”\AppData\Local\Temp\Dlubal.  

Cestu k pracovní složce můžeme zkontrolovat v dialogu Možnosti programu v programech RSTAB nebo  RFEM: 

 
 

Práva můžeme přidělit v prohlížeči: označíme složku a otevřeme její vlastnosti. V záložce Zabezpečení pak můžeme 

nastavit například úplný přístup pro skupinu Uživatelé nebo pro vybrané uživatele. 

Příklad 

Úplný přístup pro skupinu Uživatelé na C:\ProgramData)\Dlubal. Oprávnění obvykle platí i pro podřazené složky. Proto 

stačí povolit úplný přístup uživatelům ke složce Dlubal. 
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Oprávnění k registraci 

Uživatel dále bude potřebovat oprávnění ke čtení a k zápisu v následujících registračních položkách: 

 

• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DLUBAL 

• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DLUBAL 

• HKEY_CURRENT_USER\Software\DLUBAL 

 

Daná oprávnění lze přiřadit v editoru registru, který otevřeme tak, že zadáme regedit ve vyhledávacím poli v nabídce 

Start. Nastavíme cestu a označíme položku DLUBAL. Z nabídky Úpravy → Oprávnění… pak můžeme udělit například 

oprávnění k úplnému přístupu skupině Uživatelé nebo vybraným uživatelům. 

Podrobnější návod nabízí video k uživatelským oprávněním na našich webových stránkách. 

Jestliže se i tak vyskytnou problémy při spuštění RSTABu, resp. RFEMu s uživatelskými právy, obraťte se prosím na naši 

hotline podporu. 

Tým společnosti DLUBAL SOFTWARE S.R.O. 

http://download.dlubal.com/?file=videos%2fallgemein%2fBenutzerrechte.avi

