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Návod pre export údajov aScAgendy do programu Proforient 
 

1.KROK -  Spuste program aScAgenda 

 

2.KROK -  Kliknite na políčko "Súbor" (1.), následne vyberte možnosť "Export" (2.) a zvoľte "Excel. a pod. (CSV)" (3.) 

 

3.KROK -  Kliknite na možnosť "Preddefinované exporty" (4.), následne vyberte zo zoznamu možnosť "Zoznam žiakov a 

výsledkov napr. pre ProfOrient (r.č., priezvisko, meno, známky na vysv. aj z minulého roku.." (5.) a zvoľte políčko 
"Exportovať" (6.) 
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4.KROK -  Po vyexportovaní sa súbor uloží na pracovnú plochu, následne sa automaticky otvorí v programe Excel, preto je 
treba zvoliť v programe možnosť "Uložiť ako" (7.), následne v políčku "Uložiť vo formáte" vyberte zo zoznamu možnosť 
"Zošit programu Microsoft Excel verzia 5.0/95" (8.) a zvoľte políčko "Uložiť " (9.). Potom je nutné prepísať súbor a 
nahradiť ho(10.). Tento krok je dôležitý pre importovanie súborov  z  agendy aSC (typ csv) do programu Proforient , 
pretože program importuje iba súbory xls s názvom "export.xls". 

 

 

5.KROK -  Teraz môžete spustiť program PROFORIENT    prihlásiť sa do Vašej databázy. Spustite možnosť nastavenie 
spracovania údajov a potom zvoľte možnosť "predbežný záujem (nahrávanie v júni, budúci deviataci)" (11.) a potvrďte 
tlačidlom "Nastav spracovanie"(12.). 
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6.KROK -  V hornom menu programu vyberte možnosť "Export/Import" (13.), teraz označte "Import z agendy evidencie 
žiakov na škole"(14.) potom kliknite a vyberte "Agenda aSc... (15.).  

 

 

7.KROK -  Otvorilo sa Vám okno pre Import databázy z agendy aSc, preto sa nastavte na pracovnú plochu alebo priečinok 
kde máte uložený požadovaný súbor "export.xls"(16.), ktorý sme si pripravili v kroku 4. Po vybratí súboru kliknite na políčko 
"Importovať"(17.). 
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8.KROK -  Teraz zvoľte možnosť "Ponechať ročník žiakom v položke TRIEDA a pokračovať v importe"(14.) 

 

9.KROK -  Kliknite na možnosť "ôsmakov"(19.) a potvrďte ju tlačidlom "OK" (20.) 

 

 

10.KROK -  Teraz Vás program upozorňuje na fakt, ktorý sme popisovali na konci v kroku 4, prečo je nutné zachovať názov 
súboru a súbor uložiť v správnom formáte. Toto upozornenie programu jednoducho potvrďte tlačidlom "OK" (21.). 
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11.KROK -  Vyberte možnosť "ponechať údaje existujúcih žiakov v Proforiente - program iba pridá - importuje - 
nových žiakov" (22.) a potom kliknite na tlačidlo "IMPORT" (23.). 

 

 

12.KROK -  Po importe Vám program oznámi, že Import prebehol úspešne! toto upozornenie potvrďte kliknutím na "OK" 
(24.). 

 

 

 


