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A POSTUPY VYTVÁŘENÍ A EDITACE MSI 

BALÍČKŮ 

A.1 Seznam vytvářeného a editovaného softwaru 

 Office 2013 

 Adobe CS6 

 Adobe Flash Player 

 Adobe Reader DC 

 Java SDK a JRE 

 VLC Player 

 Wireshark 

 Sumatra 

 Total Commander 8.0.1 

 GIMP 2.8.16 

 TeXnicCenter 

 PSpad 

 X-Lite 

 Winscp 

 VirtualBox 

 Mozilla 

 Inkscape 

 Ghostscript 

 Java FX Scene Builder 2.0 

 Chrome 

 7zip 

 VMware 12 

 NetBeans 

 

 

A.2 Společné prvky pro všechny balíčky 

Všechny balíčky MSI i instalační skripty je možné na serveru nalézt ve sdílené síťové složce, 

která se nachází na disku C ve složce Share (\\ad\share). V GPO je pro přehlednost a snadnou 

file://///ad/share


editaci vytvořeny ve složce Software pro každý z balíčků samostatný New Organizational Unit 

neboli nové organizační jednotky. Do této organizační jednotky se následně vloží odkaz na 

vytvořené MSI. A to tak, že se rozklikne GPO Editor a zde se následně zvolí Computer 

Configuraton => Software Settings => Software Installation => New => Package => Vybere 

se cesta k MSI. Jako Deployment type se zvolí Assigned. Dále je pro práci nutné vždy stahovat 

úplné offline soubory.  

A.3 Office 2013 

Balík Office od společnosti Microsoft je jeden z několika výjimek, kde pro bezobslužnou 

instalaci nebylo použito MSI instalátoru. Při nasazovaní Office, existují již od výrobce dva 

možné způsoby a to takzvaný Click to Run a nebo způsob, při kterém je po zadání sériového 

klíče možné stáhnout ze stránek Microsoftu hotové MSI. Z těchto nevyhovujících důvodů bylo 

nutné použít další z možných způsobů nasazení a to pomocí PowerShell skriptu. 

Tento skript se následně dává pomocí GPO editoru do položky Scripts ve složce Windows 

Settings a způsob nasazení jako Startup a zde v položce PowerShell Scripts se zadá cesta ke 

skriptu. Tato cesta samozřejmě může být jakákoliv, ale možnost vytvořené skripty dávat do 

složky, která je pro ně již vytvořená na sítovém disku ve složce Startup. Také je zde pro tento 

skript nutné zadat instalační parametry, které poté fungují společně se skriptem a při jeho 

spouštění. Také by tyto skripty měli být podepsané certifikační autoritou nebo musí být 

odblokované pro další práci s nimi.  

Dále byl Office po nainstalování na klienta ošetřen tak, aby nevyskakovala při prvním 

spuštění uvítací okna. K tomu je potřeba si ze stránek Microsoftu stáhnout šablony pro správu 

- Office 2013 Administrative Template files (ADMX/ADML) and Office Customization Tool, 

v něm se po rozbalení nacházejí dvě složky admin a admx. Ve složce admx se vyberou soubory 

s příponou ADMX a zkopírují se do složky C:\Windows\PolicyDefinitions. Následně se ve 

složce en-us překopíruje vše do stejnojmenné složky na disku C a to do 

C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US, což je vidět na obr. A.1. V GPO editoru v položce 

konfigurace uživatele se klikne na složku Administrative Templates a v ní na Microsoft Office 

2013 a zde na First Run v této složce se nachází položka Disable Office First Run on application 

boot, což při jejím nastavení na pozici Enabled, tedy povolen zajistí, že uvítací okno se nebude 

objevovat při prvním spuštění Microsoft Office.  



Obr. 

A.1 

Administrative Template files 

A.4 Produkty společnosti Adobe Systems 

Jsou to programy jako Acrobat X, Photoshop, Illustrator, InDesign aj. Z těchto programů lze 

vytvořit požadovaný MSI balíček více způsoby. Ten nejsnadnější je určitě pomocí speciální 

aplikace Adobe Application Manager1 pomocí něž je možné z těchto programů udělat MSI 

instalátory. Tato aplikace byla použita pro vytvoření programů, jež jsou v balíku Adobe CS6. 

 Po spuštění této aplikace se vybere Installation Package a objeví se okno jako na obr. 

A.2, kde se vyplní cesta k instalačnímu souboru, jméno balíčku, kam má být výsledné MSI 

uloženo a také se zde volí typ architektury.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A.2 Addobe Applicaton Manager 

Enterprise Edition 

 

                                                 
1 Odkaz na program: http://www.adobe.com/devnet/creativesuite/enterprisedeployment.html 



V následujících nastaveních je možné vybrat jazyk, ve kterém bude daný program 

naistalován a také je zde nutné zaškrtnout v konfiguraci, oprávnění a ustanovení EULA, zlepšení 

zboží (Product Improvement), Akce pro instalaci a možnosti aktualizace (Installation actions, 

and Update options). Touto konfigurací se docílí toho, že přijetím EULA proběhne instalace 

bezobslužně a následně budou zakázané i automatické aktualizace a například vyskakování 

oken o zlepšení zboží, toto nastavení může vypadat jako na obr. A.3. Tento postup a samotná 

aplikace lez použít, pouze pokud je daný uživatel vlastníkem licence k některému z těchto 

programů od společnosti Adobe. A to hlavně proto, že nutné zde vyplnit i sériový klíč a 

následně dojde k jeho ověření prostřednictvím této aplikace. Pokud jsou vyplněny všechny tyto 

náležitosti, je následně možné si vybrat, jakýkoliv program nebo programy ze, kterých bude 

vytvořeno výsledné instalační MSI.  

Obr. 

A.3 

Konfigurace balíčku 

 

 

 

 

 

A.5 Adobe Flash Player 

MSI balíček je možné získat více způsoby. První a ve většině případů i nelepší způsob je získat 

MSI rovnou od jeho výrobce, pokud je to možné a pak případně provést editaci například 

pomocí programu Orca. Tento balíček je možné získat od výrobce na jeho oficiálních 



stánkách2, ale je možné ho vytvořit i ručně vyextrahováním například pomocí 7zipu nebo při 

jeho instalaci v dočasné složce TEMP. Pro tento účel byla zvolena, zvolena první možnost a 

editace Orcou.  

Při otevření staženého instalátoru Adobe Flash Playeru MSI v programu Orca je důležité 

nastavit tyto parametry podle, kterých bude probíhat instalace i následné nastavení po instalaci.  

Tab. A.1 Konfigurace Adobe Flash Playeru 

Vlastnosti (Property): Hodnota: Popis: 

ALLUSERS 1 Možnost instalace pro všechny uživatele. 

ARPNOMODIFY 1 Zakáže modifikace programu. 

APRNOREMOVE 1 Lze přidat. Díky tomuto nebude možné tento 
program odstranit v ovládacích panelech 
jednotlivými uživateli. 

ARPCOMMENTS zpráva Lze přidat. Tímto ze napsat krátkou zprávu 
například o tom, že program nemůže být 
odstraněn uživatelem. 

ISCHECKFORPRODUCTUPDATES 0 Vypne kontrolu aktualizace 

Vytvoření konfiguračního souboru mms.cfg 

AutoUpdateDisable 1 Vypne automatické aktualizace.  

SilentAutoUpdateEnable 0 Povolí tichou instalaci.  

Alternativní řešení, které vypne aktualizace pomocí Orcy 

AgreeToLicence YES Přijmutí licence 

ISCHECKFORPRODUCTUPDATES 0 Vypne automatické aktualizace 

ISCHECKFORPRODUCTUPDATES 
(toto se provádí v položce 
CheckBox) 

0 Vypne automatické aktualizace 

 

Dále je možné vytvořit konfigurační soubor mms.cfg pomocí něhož docílíme vypnutí 

automatické aktualizace a povolení například tiché instalace. Do poznámkového bloku 

napíšeme tyto dva parametry přesně tak jak jsou uvedeny v tabulce A.1 a poznámkový blok 

uložíme jako mms.cfg. A tento soubor se umístí do složky s dříve již vytvořeným MSI balíčkem 

na sdílený síťový disk. Soubor mms.cfg se následně pomocí GPO Editoru přidělí do položky 

Files. Postup je takový to: GPO Editor => Computer Configuration => Preferences 

=>Windows Settings => Files => Kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat New => File. 

Objeví se tabulka kde se v položce Action nastaví Replace a nastaví se umístění souboru a to 

právě na tu sítovou (\\ad\Share\Adobe Flash Player_NEW_Modifikace\mms.cfg) a cíl na 

(C:Windows \System32 \Macromed \Flash \mms.cfg ). U cíle cesty se tento postup liší v tom, 

jakou si uživatel zvolí architekturu. Pokud bude architektura x64 bude cesta 

(C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash). Nastavení i cesta k němu je vidět na obr. A.4.  

                                                 
2Odkaz na program: http://www.adobe.com/cz/products/flashplayer/distribution3.html 

file://///ad/Share/Adobe%20Flash%20Player_NEW_Modifikace/mms.cfg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A.4 Nastavení cesty souboru mms.cfg 

A.6 Adobe Reader DC 

MSI z Adobe Readru DC se vytvoří tak, že se tento program stáhne3 celý offline ze stránek 

výrobce jako .exe a pomocí 7zipu se otevře. Po otevření je zde nutné překopírovat MSI 

instalátor i data. Dále je možné tento MSI balíček editovat a to pomocí příkazového řádku (cmd) 

nebo pomocí programu Orca. Také je možné hotový instalátor stáhnout4 ze serveru Adobe.  

Tab. A.2 Konfigurace Adobe Readu DC 

Vlastnosti (Property): Hodnota: Popis: 

EULA_ACCEPT YES Přijme EULA. 

DEFAULT_UPDATE_MODE 0 Vypne automatický Update. 

INSTALLDIR Určuje jiný než výchozí adresář 

INSTALLLEVEL Určuje úroveň instalace programu. Program je naistalován 
pouze tehdy, pokud je hodnota větší nebo rovna 100 (výchozí 
hodnotě) 

COMPANYNAME Název společnoti 

TARGETDIR Určuje kořenový adresář pro instalaci. Kde TARGETDIR musí být 
název jednoho kořene v tabulce Directory. Zde může být pouze 
jeden cílový kořenový adresář. Tato vlastnost určuje kam se 
zkopíruje instalační balíček.  

                                                 
3 Odkaz na program: https://get.adobe.com/cz/reader/enterprise/ 

4 Odkaz na program: ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/win/AcrobatDC/1500720033/ 



 

 

A.7 Java SDK a JRE 

Postup pro Javu JRE i SDK je stejný, nejprve je nutné stáhnout5 offline .exe instalační soubory 

ze stránek výrobce. Poté co jsou staženy je nutné, každý .exe soubor spustit. Tím dojde 

k rozbalení do dočasného adresáře, který se pro tyto soubory vytvoří C:\Documents and 

Settings\<user>\ApplicationData\Sun\Java\jre<verze_číslo>. Postup je vidět na obr. A.5, také 

je na zde vidět, že v dočasném adresáři vzniká MSI instalátor, ze kterého instalace následně 

probíhá. Pro instalaci je nezbytné jak MSI tak i soubory data.cab. Editace a nastavení se může 

provádět například pomocí nástroje Orca viditelného v tab. A.3 nebo je možné některé z editací 

provést pomocí příkazového řádku a msiexec.  

 

Obr. A.5 Ukázka cesty a rozbalení souborů JRE a SDK 

Tab. A.3 Konfigurace Java JRE pomocí nástroje ORCA 

Vlastnosti (Property): Hodnota: Popis: 

ALLUSERS 1 Možnost instalace pro všechny uživatele. 

ARPNOMODIFY YES(1) Zakáže modifikace programu. 

ARPNOREPAIR 1 Zakáže opravy. 

ARPNORENOME 0(1) Povolí přidat nebo odebrat program. 

AUTOUPDATECHECK 0 Zakáže kontrolu aktualizace během instalace 
programu. 

JAVAUPDATE 0 Vypne kontrolu aktualizace. 

Přidání JU 0 Nepovolit uživatelům, aby znovu povolili 
aktualizace. 

AUTO_UPDATE 0 Zakáže automatickou aktualizaci. 

EULA 0 Přijme EULA 

SPONSORS 0 Možnost vypnutí sponzorů 

WEB_ANALYTICS 0 Možnost vypnutí analytiky pro web. 

                                                 
5Odkaz na program: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-

2133151.html 



 

A.8 VLC Player 

Hotové MSI je možné stáhnout zde6 nebo je možné jej udělat pomocí MSI Wrapperu7 a msiexec 

parametrů.  

Tab. A.4 Parametry instalace VLC Playeru 

Parametr Popis 

/S Umožní tichou instalaci 

/NCRC Potlačí ověřování CRC 

/D „Zadání adresáře“ Místo kam bude naistalován program. 

A.9 Wireshark 

Program je možné stáhnout z oficiálních stránek8 výrobce jako .exe. Díky MSI Wrapper je 

možné vytvořit MSI nebo pomocí příkazového řádku s msiexec kde výsledný zápis může 

vypadat třeba takto:  

msiexec /i “Wireshark-win64-wireshark-2.0.3.exe“ /NCRC /S /desktopicon=yes 

/D=C:\Program Files\Wireshark 

Tab. A.5 Parametry pro instalaci Wiresharku 

Parametr Popis 

/S Umožní tichou instalaci 

/NCRC Potlačí ověřování CRC 

/D „Zadání adresáře“ Místo kam bude naistalován program. 

/desktopicon Instalace pomocí ikony na ploše, = yes / no. Jinak používá výchozí 
nastavení. Tato volba může být užitečná pro bezobslužnou instalaci. 

A.10 Sumatra 

Ze stránek výrobce byl stažen9 .exe soubor a následně pomocí MSI Wrapperu byl vytvořen MSI 

balíček. Byl zde použit parametr /s pro tichou instalaci programu.  

Tab. A.6 Parametry instalace pro Sumatru 

                                                 
6 Odkaz na program: http://vlc.techygeekshome.info/ 

7 Odkaz na program: http://www.videolan.org/vlc/ 

8 Odkaz na program: https://www.wireshark.org/download.html 

9 Odkaz na program: http://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html 

http://vlc.techygeekshome.info/


Parametr Popis 

/S Umožní tichou instalaci. 

A.11 Total Commander 8.0.1 

Po stažení Total Commanderu 8.0.1 se .exe soubor rozbalí pomocí 7zipu, v něm se nachází 

soubor install.inf ten je nutné přepsat a uložit podle tabulky A.7. Vzniklé rozbalené soubory je 

nutné zase zabalit zpět do .exe a pomocí MSI Wrapperu nebo Advanced Installeru, který byl 

v tomto případě použit. 

Tab. A.7 Editace souboru Install.inf v Totalcmd 

Parametr Hodnota  Popis 

/auto 1 Umožní tichou instalaci 

/hidden 1 Skrytá instalace. 

/lang 11 Instalace proběhne v češtině 

/alllang 11 Jazyk programu bude nastaven na český. 

 

V Advanced Installeru se klikne na položku Simple a na záložce Product Details se 

vyplní jméno programu, verze a jméno společnosti. V položce Control Panel Icon je možné 

vybrat ikonu toho programu případně použít jinou. V dalším kroku, který je částečně vidět i na 

obr. A.6 se v záložce Files and Folders se klikne nahoře na položku Files a vyberou se všechny 

vyextrahované sobory Total Commanderu. Dále se klikne na položku Wizard a nastaví se 

požadavky souboru například je zde možnost vytvoření ikony programu na plochu, do start 

menu atd. Také je možné vybrat, že se vytvoří zástupce, který přejde na daný program, který 

spustí v takovém přídě, se zadá ještě jméno toho zástupce a jeho ikona. V záložce Install 

Parameters je možné zvolit architekturu balíčku, typ instalace a další. Jako poslední je zde 

záložka Builds, zde nastaví cesta, kam se hotový MSI balíček uloží a také se zde ještě zadá jeho 

jméno a následně se klikne buď na položku Build nebo pomocí klávesové zkratky F7 dojde ke 

kompilaci a vytvoření výsledného MSI balíčku.  

 

Obr. A.6 Advanced Installer a Totalcmd 



A.12 GIMP 2.8.16 

U GIMPU byl MSI balíček vytvořen přes, MSI Wrapper. Po spuštění MSI Wrapperu se zadá 

cesta ke staženému10 .exe souboru na disku. Položka Security context… se nastaví na Windows 

Installer. Dále je možné nastavit kam se výsledný soubor uloží a jak bude probíhat instalace, 

což je vidět na Obr. A.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A.7 Ukázka práce s MSI 

Wrapperem a vytvářením MSI balíčku 

V následujícím okně se nastavuje jméno aplikace, toto jméno lze vybrat ze seznamu, pokud je 

toto program již počítači naistalován. Také je zde požadováno vygenerování kódů pro možnou 

aktualizaci balíčku. V následujících oknech je možné vyplnit další informace o vytvářeném 

produktu. Jako například jeho jméno, společnost, verzi, přiradit ikonu programu, vyplnit odkaz 

pro případnou pomoc s programem, kontakt atd.  

 

Obr. A.8 Další nastavení v MSI Wrappru 

Jako poslední se vždy v MSI Wrapperu vyplňují parametry (které jsou vidět v tabulce A.8) 

                                                 
10 Odkaz na program: https://www.gimp.org/ 



pro instalaci, což je vidět na posledním obrázku A.9. Je možné zadávat parametry pro instalaci 

i odinstalaci.  

Tab. A. 8 Parametry instalace GIMP 

Parametr Popis 

/SILENT Umožní tichou instalaci. 

/NORESTART Instalace proběhne a nebude vyžadován restart počítače. 

/DIR="%PROGRAMFILES%\GIMP" Místo na disku kam se bude program instalovat. 

 

 

 

 

 

 

Obr. A.9 Ukázka zadávání parametrů pro instalaci 

A.13 TeXnicCenter 

Například ze stránek11 výrobce lze stáhnout .exe instalační soubor a pomocí MSI Wrapperu a 

parametrů pro instalaci lze zhotovit požadovaný MSI balíček.  

Tab. A.9 Parametry instalace pro TeXnicCenter 

Parametr Popis 

/SILENT Umožní tichou instalaci. 

/NORESTART Instalace proběhne a nebude vyžadován restart počítače. 

/SP- Možný parametr k instalaci 

 

A.14 PSpad 

PSpad je možné udělat12 například pomocí MSI Wrapperu, kde po stažení instalátoru od 

výrobce se zadají parametry instalace podle tabulky A.11. 

Tab. A.10 Parametry pro MSI Wrapper 

Parametr Popis 

                                                 
11 Odkaz na program: http://www.texniccenter.org/download/ 

12Odkaz na program: http://www.pspad.com/cz/download.php 



/VERYSILENT Umožní tichou instalaci. 

/NORESTART Program se naistaluje bez restartu. 

/DIR=“C:\Pspad_dir“ Je možné zvolit kam se PSpad naistaluje. 

/GROUP=“Start menu jméno“ Přidá jméno adresáře do start menu. 

/COMPONENTS=“!babylon-
toolbar,!pspad-toolbar“ 

Je možné doinstalovat komponenty a toolbary. 

/TASK=“icons,txt,multiuser“ Je možné přidat seznam úkolů. Jednotlivé úkoly se 
oddělují čárkami.  

A.15 X-Lite 

U tohoto programu se nejprve musí zpustit instalace, která nesmí být dokončena. Při spuštění 

instalace se program rozbalí do dočasného adresáře v TEMP . Z dočasné složky je možné 

zkopírovat MSI instalátor. Samotný instalační .exe soubor lze stáhnout13 ze stránek výrobce.  

Obr. 

A. 

10 

Dočasný adresář TEMP a vyextrahovaný instalátor 

A.16 Winscp 

Tab. A.11 Parametry pro instalaci programu14 Winscp v programu MSI Wrapper 

Parametr Popis 

/SILENT Umožní tichou instalaci. 

/NORESTART Program se naistaluje bez restartu. 

/LOG=“jméno souboru“ Vytvoří log se záznamem instalace.  

 

                                                 
13 Odkaz na program: http://www.counterpath.com/x-lite/ 

14Odkaz na program: https://winscp.net/eng/download.php 



A.17 NetBeans IDE 8.1 

Z tohoto programu je možné vyhotovit15 MSI balíček například pomocí MSI Wrapperu 

Tab. A.12 Tichá instalace pro NetBeans 

Parametr Popis 

--silent Umožní tichou instalaci. 

 

A.18 VMware Workstation 12 

Z VMware je možné po stažení16 od výrobce vyextrahovat při instalaci instalační MSI, které se 

ukládá do dočasného adresáře TEMP. Editaci je možné provést pomocí Orcy nebo msiexec, 

který může vypadat například takto: 

msiexec /i "VMwarePlayer.msi" AUTOSOFTWAREUPDATE=0 DESKTOP_SHORTCUT=1 

INSTALLDIRT=" C:\Program Files\VMware Workstation" STARTMENU_SHORTCUT=1 

SERIALNUMBER="xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx" EULAS_AGREED=1 /qn 

Tab. A.13 Editace VMware pomocí Orcy nebo msiexec 

Parametr Hodnota  Popis 

AUTOSOFTWAREUPDATE 0 Vypne automatické aktualizace 

DESKTOP_SHORTCUT 1 Přidá ikonu programu na pracovní plochu. 

EULAS_AGREED 1 Přijme EULA. 

INSTALLDIR Cesta kam se program nainstaluje např. C:\Program Files\VMware 
Workstation 

SERIALNUMBER Je možné zadat licenci xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx 

STARTMENU_SHORTCUT 1 Přidá ikonu programu do start menu. 

 

A.19 VirtualBox 

Z VirtualBoxu je možné po stažení17 od výrobce vyextrahovat při instalaci instalační MSI, které 

se ukládá do dočasného adresáře TEMP. V dalším kroku je nutné vyextrahovat nebo stáhnout 

podepsaný certifikát, díky němuž se instalují některé ovladače, které by jinak pro samotný 

Windows, nebyli důvěryhodné. Vyextrahování toho certifikátu je možné provést například 

pomocí 7zipu. Certifikát je umístěn ve file_VboxGuestAdditions.iso ten se pomocí 7zipu opět 

vyextrahuje/otevře a ve složce cert => oracle-vbox.cer je tento certifikát. Nyní je nutné 

certifikát povolit pro tento program, toho je možné docílit několika způsoby například pomocí 

                                                 
15Odkaz na program: https://netbeans.org/ 

16 Odkaz na program: https://www.vmware.com/ 

17 Odkaz na program: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 



skriptu nebo pomocí příkazové řádky viz. Obr. A.11 

 

Obr. A.11 Ukazká povolení certifikátu pro VirtualBox 

Nebo pomocí GPO, kde se tento certifikát dá do předem připravené politiky s VirualBoxem 

umístění je vidět na Obr. A.12. 

 

Obr. A.12 Přidání certifikátu VirtualBoxu pomocí GPO 

A.20 Mozilla Firefox 

Instalační balíček MSI bylo možné stáhnout18 od firmy, která se tímto programem do jisté míry 

zabývá. Protože, ale bylo potřeba zakázat aktualizace, zabránit vyskakování uvítacích oken a 

importu z jiných aplikací. Bylo nasazení tohoto programu uděláno přes instalační skript. 

Všechny součásti tohoto skriptu jsou vidět na obr. A.13 

                                                 
18 Odkaz na program: http://www.frontmotion.com/firefox/download/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A.13 Potřebné soubory pro instalaci Mozilly pomocí instalačního skriptu 

 

 

Tento instalační skript obsahuje textový soubor override.ini, který zabraňuje importu profilu od 

jiných uživatelů, local-settings.js zakazuje normální config a odkazuje na Mozilla.cfg ve, 

kterém se zakazuje aktualizace, zadává se preferovaná úvodní stránka a další. Jako poslední je 

zde samotný spouštěcí skript install.cmd, který se stará o instalaci. Tyto všechny soubory musejí 

být v jedné sdílené složce i s instalačním programem Firefox.exe. Samotný skript je pak dán do 

nové GPO politiky a nasazen pomocí Startup instalace.  

A.21 Programy, které je možné stáhnout od výrobce nebo 

z jiných zdrojů 

Tab. A.14 Programy, které je možné stáhnout od výrobce 

Program Popis a odkaz 

Inkscape MSI ze stránek výrobce: https://inkscape.org/cs/download/ 

Ghostscript MSI ke stažení: http://www.bullzip.com/products/pdf/msi.php 

Java FX Scene 
Builder 2.0 

MSI ke stažení: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javafxscenebuilder-1x-archive-
2199384.html 

Chrome MSI ke stažení: https://www.google.com/work/chrome/browser/ 

7zip MSI ke stažení: http://www.7-zip.org/download.html 

 

 

http://www.bullzip.com/products/pdf/msi.php

