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To nejlepší z Chip DVD
a On-line DVD
Aplikace eM Client dokáže pracovat
s e-mailem, kalendářem, poznámkami
a úkoly v několika účtech najednou, díky čemuž vám ušetří spoustu práce a času. Zálohování je sice nuda, ale pokud jej nastavíte pomocí O&O DiskImage a bezplatného

úložiště MEGA, nemusíte na něj myslet třeba i několik let. Své uživatele si určitě najde
záznamník videoprezentací PresentationTube Recorder a fotoeditor Photomizer 3
Premium s automatizovanou optimalizací
martin.kucera@chip.cz S
snímků.

Kompletní DVD je dostupný i on-line. Více na straně 55.

Seznam programů
v Chipu 03/2021
PLNÉ VERZE
eM Client 8 Pro S138
O&O DiskImage 15 Pro
PresentationTube Recorder
Photomizer 3 Premium
Tagman 2021
CutOut 7 Standard
Trend Micro Max. Security
AVG Internet Security
WinOptimizer 17
AlfaReader
PCmover Express
MacBooster 8
Burning Studio 2021
Audials Radio 2021

TESTY A PRAXE
MEGA Cloud S142
Folder Painter
Kaspersky Rescue Disk
Freeware S56
Alt-Tab Terminator
CenterTaskbar
DS4Windows
Enpass Password-Manager
FanCtrl
KStars
LosslessCut
SoundSwitch
StressMyPC
Krátké testy S96
Techsmith SnagIt 2021
LibreOffice 7
Perfect PDF 11 Premium
Nextcloud S120
7-Zip
NextCloudPi
SD Formatter
balenaEtcher
Linux S110
Linux Mint
Media Creation Tool
VirtualBox 6.1
Tipy a triky S126
FileFriend
Foxit Reader
Joplin
MeinPlatz
MyText
Zoom Cloud Meetings
Ochrana S38
Aomei Backupper
Avast Free Antivirus
Panda Free Antivirus
USB S116
Eraser
NirLauncher
PortableApps Platform
Sysinternals Suite
VeraCrypt

SOFTWARE

MEGA Cloud

Bezpečných 50 GB
Nestačí vám bezplatná kapacita Disku Google nebo
úložišť OneDrive a Dropbox? Pak zkuste obří úložiště
MEGA. To splňuje všechny nároky, které bychom na
cloudové úložiště měli mít: nabízí velkou kapacitu
zdarma, díky šifrování všech dat před jejich uploadem na cloudové servery je velmi bezpečné a se svými aplikacemi podporuje všechna běžně používaná
zařízení. Více se dozvíte na S142. V desktopové aplikaci pro počítače si můžete jednoduše nastavit, které
složky mají svůj obsah pravidelně synchronizovat do
cloudu, a získáte tak jistotu, že v případě havárie disku budete mít důležitá data bezpečně zálohovaná.
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Softwarové novinky
Slunečnice.cz
Map Chart Creator
AutoSite
Alternate Timer
TimeAlbum Pro
Simple Twitch Desktop
OD Clone
Windows Spotlight Extractor
Flow Launcher
IntervTimer
UXL-Launcher
MiniTool Video Converter
TODOChecker
PittStop
Aiseesoft PDF Merger
Blink code search
Čtenáři digitálního Chipu mají plný přístup
k Chip DVD prostřednictvím On-line DVD
na adrese www.chip.cz/dvd. Více na S55.
Období registrací plných verzí z tohoto
vydání je do konce března 2021.
03 > 2021 > CHIP

OBSAH < CHIP DVD

eM Client 8 Pro

Nejlepší poštovní aplikace
Aplikace eM Client si získala velký ohlas
jako výrazně levnější a přitom vyspělejší
alternativa Outlooku ze sady Microsoft
Office. Pro práci s poštou, kalendářem,
úkoly a kontakty nabízí eM Client
moderní a velmi přehledné uživatelské

rozhraní a funkce. Důležitá je také možnost velmi snadno k aplikaci připojit
e-mailové schránky nejen na serverech
Gmail, Microsoft 365, Exchange či Apple,
ale také schránky služeb Seznam E-mail,
Centrum Multimail nebo Atlas.cz Mail.
Více se dozvíte na S138.
Licence pro Chip: Roční plná verze programu v ceně 1 900 korun. Registrace
Pracovat s poštou ve webovém rozhraní
e-mailových služeb je nepohodlné a omezená je i nabídka funkcí. Mnohem šikovnější je klasická aplikace.

Prvním krokem při práci s aplikací eM
Client je připojení e-mailových schránek,
s čímž vám pomohou připravené předvolby pro běžné e-mailové služby. Stačí tedy
jen zadat váš e-mail a heslo k příslušné
poštovní schránce.

do konce března 2021, detaily v popisu
na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk
ČJ, AJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší
a pro počítače s macOS.

Registrace licence
Licenci pro aplikaci eM Client 8 Pro získáte pomocí promokódu,
který najdete vytištěný na straně 3 v tomto Chipu. Nejpozději
do konce března 2021 jděte na ZDE JE VYTIŠTĚNA ADRESA a do
připravených políček zadejte svůj promokód, jméno a příjmení
a e-mail. Na zadanou adresu během chvíle dorazí zpráva s licencí a instrukcemi k instalaci. Majitelé digitálního Chipu najdou
svůj promokód v e-mailu, který jim dorazí na základě žádosti
prostřednictvím formuláře v digitálním časopisu na straně 55.

Upozornění: Pokud
vám registrace zobrazí zprávu: „Vydání
licence selhalo…“,
zřejmě jste stejnou
e-mailovou adresu
použili už pro registraci eM Clienta
z Chipu 12/2017.
Použijte jiný e-mail.

AVG Internet Security

Ochrání vaše data a soukromí
Exkluzivní plná verze AVG Internet
Security v ceně 1 499 korun dlouhodobě
přináší čtenářům Chipu komplexní zabezpečení počítače. Chrání lokálně i při

pohybu na internetu. Vylepšený firewall
zabrání hackerům v útocích, antiransomwerová ochrana případné modifikaci
vašich dat a behaviorální štít ochrání
před podezřelým chováním aplikací.
AVG Internet Security nabádá své
uživatele, aby si pořídili i další programy od stejného výrobce. Jde o AVG
Secure VPN, který vás zabezpečí na
jakékoli Wi-Fi síti a chrání vaše on-line
aktivity a soukromí, a AVG TuneUp,
jenž vyčistí, opraví a optimalizuje chod
počítače. Mezi další prvky dokonalého
PC zahrnuje výrobce i AVG Driver Updater pro snadnou aktualizaci ovladačů a AVG Battery Saver, který prodlouží výdrž baterie notebooku uspáváním
Jste zvyklí na zabezpečení od AVG a nechcete měnit? S trvalou a pravidelně aktualizovanou licencí od časopisu Chip
můžete využívat vždy nejnovější verzi.

Wi-Fi a Bluetooth, snížením jasu displeje a vypínáním nepoužívaných částí
počítače. Další vrstvu zabezpečení poskytuje AVG AntiTrack, jehož úkolem
je aktivně bránit reklamním systémům
ve sběru vašich on-line aktivit a mazat
vaše digitální stopy. Tyto funkce lze
z větší části pokrýt instalací internetového prohlížeče AVG Secure Browser,
jenž je poskytován zdarma. Novinkou
je AVG BreachGuard, který posoudí
stav zabezpečení vašich on-line účtů
a navrhne řešení na jejich zlepšení.
Licenci AVG IS je nutné každý měsíc
prodloužit novým klíčem, který lze
získat pomocí e-mailové adresy pravidelně uvedené na této straně níže.

Antiviry, reklamace DVD, registrace plných verzí, licence AVG IS
Data Chip DVD a On-line DVD byla 8. 2. 2021 prověřena osmi antiviry. Podezřelé soubory doporučujeme skenovat pomocí služby www.virustotal.com. Nečitelný DVD vyměňujeme poštou po
žádosti na reklamacedvd@chip.cz. Detailní informace o plných verzích najdete v popisech na Chip DVD a On-line DVD.
Období registrací je zpravidla do konce března 2021.
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Plná verze AVG Internet Security dlouhodobě přináší čtenářům
Chipu komplexní zabezpečení počítače. Licenci je nutné každý
měsíc prodloužit novým licenčním klíčem. Odešlete jakýkoliv
e-mail na ZDE JE VYTIŠTĚNA ADRESA, obratem obdržíte licenci i potřebné informace. Zabezpečení AVG IS lze
instalovat na nekomerční počítače.

<
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PresentationTube Recorder 4 Pro

Videozáznamy prezentací
Ve snadno ovladatelném programu PresentationTube Recorder si otevřete powerpointovou prezentaci, začnete procházet její jednotlivé snímky a společně
s vaším komentářem ji zaznamenáte
do souboru s videem. Hotový videosoubor pak můžete odeslat po internetu,
nahrát na YouTube nebo vystavit na
vlastních webových stránkách. Apli-

kace PresentationTube Recorder však
umí víc než jen zaznamenat prezentaci
a hlasový komentář. Může také nahrát
obraz z webové kamery a vložit jej do
vaší prezentace. Navíc je také možné
zaznamenávat obsah vaší pracovní
plochy – třeba když chcete v rámci
prezentace ukázat ovládání nějakého
programu, obsah webu a podobně. Podle účelu použití výsledného videa si
zvolíte rozlišení záznamu: od nízkého
rozlišení pro vystavení na webu až po
záznam ve 4K pro přehrávání na televizi. Práce s programem PresentationTube Recorder je velmi snadná, už jen
proto, že se všechny jeho ovládací prvky nacházejí v jediném okně. Komerčně
prodávaná verze programu umožňuje
navíc nahrávání videí do internetového
úložiště, které slouží ke snadnému sdílení prezentací.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 300 korun.
Museli jsme si zvyknout dělat mnoho
věcí na dálku a po internetu. Aplikace
PresentationTube je vhodná na vzdálené prezentace.

Veškeré ovládání aplikace PresentationTube Recorder se odehrává v jediném,
hlavním okně programu. Zatímco na levé
straně okna si můžete zvolit především
rozlišení záznamu prezentace, vpravo se
ovládá posun snímků a také samotné nahrávání a jeho doplňkové funkce.

Pokud chcete do záznamu prezentace
vložit také záběr z vaší webkamery, máte
hned několik možností, jak to udělat. Záběr z kamery může být umístěn v malém
okně v pravém horním rohu prezentace,
vedle prezentace nebo jej můžete přepnout do režimu celé obrazovky.

Bez registrace. Detaily v popisu na
Chip DVD a On-line DVD. Jazyk AJ.
Určeno pro Windows 10.

Engelmann Photomizer 3 Premium

Optimalizace fotografií
Program Photomizer 3 si v mžiku poradí s optimalizací celých sérií fotek
– korekcí expozice, odstraněním šumu
nebo třeba změnou velikosti snímků.
V aplikaci Photomizer si stačí jen
zvolit fotku nebo celou složku snímků
k úpravám a pak už jen označíte předvolbu „Optimize“. Tím je vše hotovo
a můžete si prohlédnout náhled vý-

sledku. Fotky lze importovat i přímo
z fotoaparátu či smartphonu a podporován je i formát RAW. Velmi často
již není nutné snímky dále upravovat
ručně. Nicméně pokud budete chtít,
můžete sami nastavovat korekci expozice a barev či ovládat funkce na
odstranění šumu a artefaktů v obraze.
Dále je samozřejmě možné měnit velikost snímků nebo je ořezávat a otáčet.
Pro další vylepšení snímků lze použít
nabídku efektů a filtrů, například ve
stylu starých filmů s desítkami různých variant. K dispozici je také bezmála dvacítka různých rámečků, do
nichž lze snímky vložit.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 800 korun.
Registrace do konce března 2021, detaily v popisu na Chip DVD a On-line
DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.
Pokud nevlastníte některý z top modelů
smartphonů se špičkovým fotoaparátem,
je velmi pravděpodobné, že bude nutné
pořízené snímky upravit v počítači.
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Fotky ke zpracování můžete do okna aplikace Photomizer 3 Premium jednoduše
přetáhnout myší a pak se pustit do jejich
úprav. Pokud chcete vsadit na automatiku programu, postačí, když označíte
funkce „Optimize“ a „Repair“, aby Photomizer automaticky vylepšil expozici
a opravil nedokonalosti fotek.

V aplikaci na úpravy snímků samozřejmě nemůže chybět nabídka kreativních
efektů a filtrů. Photomizer není výjimkou.
Kromě různých filtrů můžete na úpravy
fotek použít třeba i zkreslující efekty nebo různé rámečky.
03 > 2021 > CHIP
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Trend Micro Maximum Security

Maximální zabezpečení
Komplexní antivir Trend Micro Maximum Security ochrání data v počítači
před všemi typy škodlivého softwaru
včetně vyděračského ransomwaru po
dobu 6 měsíců. Pro detekci nejnovějších typů škodlivého softwaru využívá
Maximum Security technologii umělé
inteligence a strojového učení, která
umožňuje rychle rozpoznat i zatím nepopsané hrozby. Kromě ochrany počí-

tače před škodlivinami v reálném čase
a možnosti provádět antivirové kontroly podle vlastního nastavení má Maximum Security ještě mnoho dalších
funkcí. Patří mezi ně například i správce hesel s rozšířeními pro Chrome
a další webové prohlížeče, nástroj na
kontrolu celkového stavu zabezpečení
počítače, funkce na ochranu citlivých
dat v sociálních sítích nebo kontrola
odkazů na potenciálně nebezpečné
webové stránky. Důležitou součástí
výbavy programu je také rodičovská
kontrola umožňující kontrolu a omezení pohybu dětí na internetu.
Licence pro Chip: Půlroční verze programu bez omezení funkčnosti. Bez registrace, detaily v popisu na Chip DVD
a On-line DVD. Jazyk AJ. Určeno pro
Windows 7 a vyšší. Běžná cena licence
programu pro 5 zařízení na 1 rok je kolem 1 000 korun, přičemž mezi zařízení
mohou být zahrnuty počítače i mobily.
Jakkoli se Microsoft Defender vestavěný
ve Windows zlepšuje, některé funkce
v něm nenajdete, a proto má stále smysl
instalovat si samostatný antivir.

Trend Micro Maximum Security pracuje na
pozadí Windows a kontroluje všechny soubory na výskyt škodlivého kódu. V hlavním
okně programu se zobrazuje informace
o stavu zabezpečení počítače, společně
s tlačítky pro vyvolání nastavení konkrétních bezpečnostních funkcí programu.

Z celé řady funkcí bezpečnostní aplikace
Maximum Security stojí za pozornost
především správce hesel s rozšířeními pro
běžné internetové prohlížeče, funkce na
bezpečné mazání nepotřebných dat nebo
například šifrovaný trezor na důležité soubory uložené v počítači.

Abelssoft Tagman 2021

Už žádné neznámé MP3
Soubory MP3 mohou obsahovat i takzvané metainformace – ID3 tagy, které
se vztahují k názvu skladby, alba, žánru,
interpretovi a autorům hudby a textů.
Jejich součástí může být i obrázek,
který většinou představuje obal desky
LP/CD. Tyto informace se pak obvykle
zobrazují v přehrávačích a mobilech při
přehrávání. V dřívějších dobách často

docházelo k vytváření hudebních alb
v MP3, které tyto metainformace nemají. To lze napravit i dodatečně. Aplikace
Tagman provede analýzu souboru a pomocí alespoň dílčích informací a veřejně dostupných údajů na internetu automaticky doplní zbylé informace. Pokud
nenajde shodu, provede důkladnější
analýzu souboru a tu porovná s digitálními otisky hudby ve své internetové
databázi. Úspěch rozpoznání skladeb
je vyšší, pokud jsou například všechny
skladby z alba v jednom podadresáři.
Na vyžádání vytvoří Tagman na disku
strukturu složek seřazenou podle umělce, názvu alba nebo kombinace obojího.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 800 korun.
Registrace do konce března 2021, detaily v popisu na Chip DVD a On-line
DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.
Pokud chcete udělat pořádek ve své hudební sbírce MP3, aplikace Tagman automaticky rozpozná a pojmenuje skladby
a interprety.
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Aplikace Tagman provede analýzu souboru MP3 a pomocí alespoň dílčích informací
a veřejně dostupných údajů na internetu
doplní zbylé informace. Porovnávání souborů větší sbírky s on-line databází může
chvíli trvat, ale výsledkem jsou automaticky doplněné tagy ke stovkám písniček.

Pro přehrávače jsou důležité zejména
tagy Artist, Title a Album. Ikonka vlevo
dole znamená, že data nebyla změněna
po prohledání on-line databáze. U pravého okraje obrazovky je záložka Edit panel, která vám po rozkliknutí umožní tagy
upravovat manuálně.
<
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Franzis CutOut 7 Standard

Snadné fotomontáže
Grafický program CutOut 7 je praktický nástroj, pomocí něhož ze snímku
odstraníte rušivé předměty či vyříznete nebo oříznete vybranou část,
kterou pak můžete využít
pro tvorbu různých koláží
a fotomontáží. Samotné
vyřezávání objektů je
automatizované a končí
vytvořením nové vrstvy
Pokud chcete publikovat
fotku na sněhu, můžete
buď jet na hory, nebo použít CutOut a vytvořit dokonalou fotomontáž.

s vybraným objektem. Ten lze následně vložit do jiného obrázku, který bude
sloužit jako nové pozadí. Takto vytvořenou fotomontáž můžete rovnou uložit do souboru JPG a PNG
nebo ji uložit ve speciálním formátu CutOut pro
pozdější úpravy. Editor
také nabízí základní nástroje pro rotaci snímku,
změnu jeho velikosti
a ořez. Dále zde najdete
funkce pro úpravy parametrů expozice, korekci
barev, ostrosti, vyvážení
bílé a redukci šumu.

Vytvoření fotomontáže nemusí být tak
komplikované. Začněte vyříznutím objektu,
který chcete použít. Obvykle stačí označit
okraje vybraného objektu a automatické
nástroje programu zbytek vyřeší za vás.

Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 500 korun.
Registrace do konce března 2021, detaily v popisu na Chip DVD a On-line
DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Ashampoo WinOptimizer 17

Výkon, stabilita, soukromí
Program WinOptimizer přináší v přehledném uživatelském rozhraní nástroje na vyčištění počítače od zbytečných
záznamů v registru Windows, odstranění nepotřebných dat
z pevných disků, zrychlení
internetového připojení
i zvýšení soukromí a zabezpečení dat v počítači.
Základní optimalizaci výkonu počítače zvládnou s aplikací WinOptimizer i méně
zkušení uživatelé. Pro ostatní je připraveno mnoho detailních nastavení.

Soubor optimalizačních nástrojů WinOptimizeru je připraven diagnostikovat aktuální problémy snižující výkon
vašeho počítače a rovnou provést příslušná opatření. Správu
počítače lze přitom provádět ručně, s pomocí přehledných průvodců nebo
zcela automaticky po aktivování příslušných funkcí.
Majitele počítačů s Windows 10 bude jistě zajímat
i speciální nabídka funkcí
na omezení telemetrických a špehovacích funkcí
operačního systému.

Sordum Folder Painter

Barevná změna složek
Windows 10 nemá žádné možnosti
pro přizpůsobení barev složek, což
k přehlednosti struktury dat rozhodně
nepřispívá. FolderPainter vám umožní
změnit výchozí žlutou
barvu složek Průzkumníka
Windows. Pomocí této aplikace můžete svým složkám
přiřadit libovolnou barvu,
například vaše finanční
Pokud chcete změnit barvy, nebo dokonce ikony
složek ve Windows, můžete je obarvit povedeným
bezplatným nástrojem
Folder Painter.
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složka může být zelená (peníze), vaše
složka úkolů může být červená (urgentní) a složka s fotografiemi třeba růžová.
Poté už nebudete muset náročně pátrat
v názvech složek, abyste
získali rychlý přístup k hledanému obsahu. Folder
Painter jde však ještě dále
a nabízí i změnu ikon reprezentujících jednotlivé
složky. Rovněž hned při své
instalaci nabízí možnost
rozbalení předpřipravených knihoven ikon, které
je možné libovolně importovat i z externích zdrojů ve
formátu *.ICO.

V úvodním okně najdete funkci na kompletní kontrolu stavu počítače, jejímž výsledkem
je přehled zbytečných dat, poškozených
záznamů v registru i problémů spojených
s bezpečností dat a ochranou soukromí.

Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 600 korun. Registrace do konce března 2021,
detaily v popisu na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro
Windows 7 a vyšší.

Při instalaci nástroje
FolderPainter vyberte preferovaný
balíček ikon. Další
balíčky si můžete
stáhnout a doinstalovat. Při změně
ikony složky stačí
zaškrtnout Copy
icon while in folder.
Balíčky ikon obsahují opravdu rozmanité styly, které
můžete použít pro
změnu složek a přispět k přehlednosti
struktury vašich dat.

Licence pro Chip: Časově neomezená
free verze programu. Bez registrace,
detaily v popisu na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro
Windows 7 a vyšší.
03 > 2021 > CHIP

OBSAH < CHIP DVD

Dvojí způsob nákupu digitálního Chipu
Digitální Chip z eshopu www.chip.cz/digi je možné číst na
počítači přímo v browseru a zároveň i v aplikaci Chip CZ na
mobilu, tabletu a počítači. Jednotný uživatelský účet zajistí
přístup nejen pro čtení, ale i do služby On-line DVD.

www.chip.cz/digi

Druhým způsobem je možnost koupit časopis přímo v mobilní aplikaci Chip CZ pro iOS či Android. Číst je ale pak možné
pouze na mobilu. Přístup do služby On-line DVD je zajištěn
vložením e-mailu do rámečku níže.

Zadejte váš e-mail a obratem obdržíte DVD kód, kterým odemknete přístup do On-line DVD na www.chip.cz/dvd.
Zadáním a odesláním e-mailu souhlasíte s obchodními podmínkami vydavatelství Burda International CZ s.r.o. Více na www.chip.cz/soukromi

Chip DVD

a On-line DVD

On-line DVD na adrese www.chip.cz/dvd je internetová verze fyzického disku Chip DVD. Po přihlášení pomocí uživatelského účtu můžete stahovat
jak jednotlivé programy, tak i celý ISO obraz DVD.

www.chip.cz/dvd

Přístup k On-line DVD
1. Přístup k příslušným vydáním On-line DVD mají automaticky přidělený všichni předplatitelé tištěného a kombinovaného předplatného
Chipu od distributorů tisku SEND (ČR) a Magnet Press (SR).
2. Přístup k příslušným vydáním On-line DVD mají automaticky přidělený všichni čtenáři digitálního Chipu z e-shopu www.chip.cz/digi.
3. Čtenáři digitálního Chipu, kteří si ho zakoupili přímo v mobilní aplikaci Chip CZ pro iOS/Android prostřednictvím obchodu Apple/Google,
se k On-line DVD dostanou zadáním svého e-mailu do rámečku výše.
Obratem jim dorazí zpráva s DVD kódem, který po aktivaci na stránce
www.chip.cz/dvd odemkne přístup k příslušnému vydání.
4. Čtenáři digitálního Chipu z Alza Media dostanou po nákupu časopisu
na jejich e-mail registrovaný u Alzy automatickou zprávu, která bude
obsahovat DVD kód pro přístup k On-line DVD. Aktivovaný DVD kód
na www.chip.cz/dvd pak odemkne přístup k příslušnému vydání.

O&O DiskImage 15 Professional

Zálohování, klonování
a virtualizace celého systému
Program O&O DiskImage slouží k vytváření záloh kompletního obsahu
pevných disků – tedy nejen všech uživatelských dat, ale rovněž i instalace
Windows a používaných programů,
ovladačů hardwaru, uživatelských

účtů či nastavení. Podobnou funkci,
nazývanou klonování, pak můžete použít i pro přenos kompletního obsahu
počítače na nový, větší nebo rychlejší
pevný disk. Výhodou programu jsou
i funkce na zálohování jednotlivých
souborů a složek. Zálohovací úkoly
lze navíc nastavit i na pravidelné
spouštění ve zvoleném intervalu. Ve
verzi 15 byl program O&O DiskImage
výrazně přepracován a nově slibuje
vyšší rychlost funkcí zálohování dat.
Rovněž bylo zjednodušeno používání
funkce DiskImage To Go, která nyní
označí zvolený externí disk na zálohování dat jako preferované úložiště
systémových záloh. Při každém připojení tohoto disku pak O&O DiskImage
automaticky vytvoří záložní obraz
systémového disku. Na Chip DVD
Pokud se nevyhnete obnově dat z kompletního obrazu disku, ušetří vám
O&O DiskImage spoustu času. Navíc pomůže i s virtualizací systému.
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Na kartě Start jsou k dispozici hlavní funkce
programu O&O DiskImage. Přehled funkcí
podle jejich účelu najdete pod tlačítkem
Application menu vlevo nahoře. Použití
zálohovacích i klonovacích funkcí aplikace
O&O DiskImage je velmi snadné, vždy stačí
jen zvolit zdrojový disk nebo diskový oddíl
a cíl pro umístění zálohy.

a On-line DVD najdete i rozsáhlý článek v PDF s návodem na používání
a mnoha tipy, který jsme publikovali
v Chipu.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu včetně updatů
v ceně 1 200 korun. Registrace do
konce března 2021, detaily v popisu na
Chip DVD a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ.
Určeno pro Windows 8 a vyšší.
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