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Čo treba zabezpečiť pri sieťovej prevádzke typu Admin - Klient? 
 

 

1. Admin aj Klient v jednej vnútornej počítačovej sieti, alebo VPN:  

Počítač s licenciou Admin: zabezpečiť prideľovanie pevnej IP adresy a na firewalle povoliť port 1433 

dnu aj von.  

Počítač s licenciou Klient: nevyžaduje žiadne sieťové nastavenia, iba sa načíta konfiguračný súbor 

vygenerovaný na počítači s licenciou Admin.  

• Ak bude databáza na Windows Azure (predplatné si zabezpečí zákazník), netreba žiadne 

nastavenia siete.  

 

2. Admin aj Klient v rôznych počítačových sietiach s pevnou vonkajšou IP adresou na sieti, kde 

je počítač s licenciou Admin: 

Počítač s licenciou Admin: zabezpečiť prideľovanie pevnej IP adresy a na firewalle povoliť port 1433 

dnu aj von.  

Počítač s licenciou Klient: nevyžaduje žiadne sieťové nastavenia, iba sa načíta konfiguračný súbor 

vygenerovaný na počítači s licenciou Admin.  

• Ďalej musí byť na routery port 1433 presmerovaný na IP adresu počítača s databázou (Admin) 

a povolené odpovedanie na PING.  

• Ak bude databáza na Windows Azure (predplatné si zabezpečí zákazník), netreba žiadne 

nastavenia siete.  

 

3. Admin aj Klient v rôznych počítačových sietiach s dynamickými vonkajšími IP adresami: 

Počítač s licenciou Admin: zabezpečiť prideľovanie pevnej IP adresy a na firewalle povoliť port 1433 

dnu aj von.  

Počítač s licenciou Klient: nevyžaduje žiadne sieťové nastavenia, iba sa načíta konfiguračný súbor 

vygenerovaný na počítači s licenciou Admin.  

• Ďalej musí byť na routery port 1433 presmerovaný na IP adresu počítača s databázou 

a povolené odpovedanie na PING.  

• Na zabezpečenie zistenia novej IP adresy siete (ak ju poskytovateľ internetového pripojenia 

zmení), kde je počítač s databázou (Admin) treba použiť našu službu Externý prístup. 

• Ak bude databáza na Windows Azure (predplatné si zabezpečí zákazník), netreba žiadne 

nastavenia siete.  


