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To nejlepší z Chip DVD
a On-line DVD
Výrobci zabezpečení počítačů většinou doporučují přikoupit k antiviru i programy
pro tuning počítače z jejich produkce. Nový
Advanced SystemCare 14 Ultimate už vše
potřebné obsahuje. Kombinuje skvělý antivir Bitdefender s osvědčenými moduly pro

čištění a optimalizaci systému. Díky české
lokalizaci je jeho použití mimořádně snadné.
S funkcemi nástroje Todo PCTrans lze mezi
dvěma počítači s různými verzemi Windows
pohodlně přenést instalované aplikace i užimartin.kucera@chip.cz S
vatelská data.

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

Seznam programů
v Chipu 04/2021
PLNÉ VERZE
SystemCare 14 Ultimate S138
Todo PCTrans Pro S130
Privacy Suite
Audials One 2021 Edition
Profesor Gustav
Kaspersky IS for Android S133
HackCheck
Power Automate Desktop
AVG Internet Security
Snap 10
Backup Pro 14
Image Composite Editor
CutOut 7 Standard
Trend Micro Max. Security

TESTY A PRAXE
Vivaldi
Comodo Rescue Disk
Freeware S57
7TSP
CrystalDiskMark
Extended GodMode
Fan Control
Lively
PDF24 Creator
Signal Messenger
Synchredible
Krátké testy S94
Nero Platinum Suite 2021
ESET Smart Security 2021
Zálohování S34
Aomei Backupper
Backup Start Menu Layout
Boxcryptor
CloneApp
DesktopOK
Syncthing
CPU S64
AMD Ryzen Master
Intel XTU
Pasti S108
Brave Browser
Decentraleyes pro Firefox
KeePass
Privacy Badger pro Firefox
uBlock Origin pro Firefox
Virtual S122
Linux Lite OS
Hyper-V Switch
Media Creation Tool
VirtualBox 6.1
Tipy a triky S126
Coreinfo v3.5
Docker Desktop
PuTTY
Real VNC Viewer
SD Formatter
balenaEtcher
openHABian

SOFTWARE

Abelssoft HackCheck

Dohled nad účty
E-mailové účty i další webové identity představují lákavý cíl pro hackery, kteří sbírají osobní data nebo se
snaží prolomit ochranu internetových služeb a získat
citlivé informace, třeba včetně údajů z platebních karet. K úniku citlivých informací přitom nemusí vůbec
dojít vaší vinou. Velmi časté jsou úspěšné útoky na
databáze poskytovatelů internetových služeb, jejichž
výsledkem je kompromitace tisíců uživatelských
účtů. Aplikace HackCheck se postará o to, abyste se
o případném úniku vašich osobních údajů okamžitě
dozvěděli a mohli přijmout příslušná opatření. Plná
verze v ceně 750 korun pro Windows 7 a vyšší.
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Softwarové novinky
Print Conductor
Q-Dir
Rainmeter
Surround Sound
rEFInd
Right Click Enhancer
ScreenBlur
Zotero
Slunečnice.cz
Interior Design 3D
Shortcut Keys
3D Fireplace Screensaver
Compute Hash
Windows 10 Apps Uninstaller
Crosti
Picture Colorizer
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 dubna 2021.
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IOBit Advanced SystemCare 14 Ultimate

Zabezpečení a optimalizace
Advanced SystemCare kombinuje
funkce osvědčeného antiviru s nástroji
na vyčištění počítače a vyladění jeho
výkonu. Základem aplikace je antivir

s výkonným jádrem Bitdefenderu
pracující v reálném čase na pozadí Windows a doplněný firewallem i funkcemi
na ochranu počítače během surfování
po internetu v podobě nového doplňku
pro prohlížeče Edge a Chrome. Ochranu
soukromí rozšiřují funkce na odstranění historie surfování. Významnou
součástí výbavy jsou i funkce na pravidelné čištění a defragmentaci registru
operačního systému, vyhledání a odstranění nepotřebných dat na disku
a zrychlení startu. Program po instalaci
nahradí zabezpečení Windows Defender. Pokud na svém počítači již používáte nějaký antivir, je nutné jej předem
odinstalovat. Více se dozvíte na S138.
Pokud váš antivir zvládne vedle komplexního zabezpečení i automatické čištění a optimalizaci chodu počítače, máte
vyřešenu i údržbu svého stroje.

Po instalaci programu Advanced SystemCare si aktivujte funkce ochrany před
ransomwarem a ochrany citlivých dat na
disku počítače. Dále aktivujte ochranu internetového prohlížeče, kdy vás program
vyzve k instalaci IObit Surfing Protection,
což je rozšíření pro Microsoft Edge nebo
Chrome. Program je česky a dokonce funguje i ve Windows XP.

Licence pro Chip: Roční plná verze programu v ceně 750 korun. Registrace do
konce dubna 2021, detaily najdete v popisu na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk
ČJ, AJ. Určeno pro Windows XP a vyšší.

Kaspersky Internet Security for Android

Zabezpečení mobilu
Instalací aplikace Kaspersky Internet
Security for Android získáte na půl
roku nejen antivirovou ochranu svého
smartphonu, ale také řadu dalších

užitečných funkcí. Patří mezi ně například zabezpečení webového prohlížeče před phishingovými stránkami
nebo weby se škodlivým obsahem,
prověřování odkazů z SMS zpráv nebo
třeba blokování nežádoucích hovorů
z vámi vytvořeného seznamu telefonních čísel. Další bezpečnostní funkce
aplikace Kaspersky Internet Security
for Android umožňují také zamykání
aplikací gestem nebo otiskem prstu.
Kaspersky má i vlastní webovou službu
My Kaspersky, která umožňuje vysledovat ztracený smartphone, uzamknout
jej či smazat, a – na rozdíl od podobné
služby Googlu – také pořídit a odeslat
vám fotku nálezce nebo zloděje. Více se
dozvíte na S133.
Na rozdíl od Windows nemá Android
vestavěnou žádnou ochranu před nebezpečnými soubory nebo internetovými
stránkami. Musíte si poradit sami.

Základním úkolem aplikace Kaspersky
Internet Security for Android je kontrola
smartphonu na výskyt mobilního malwaru
nebo škodlivých aplikací a souborů stažených z internetu. Ochrana před škodlivinami pracuje i v reálném čase a kontroluje
všechny nové aplikace.

Licence pro Chip: Šestiměsíční plná
verze programu v ceně 150 korun.
Registrace do konce dubna 2021 na
adrese www.chip.cz/kis. Jazyk ČJ, AJ.
Určeno pro Android 4.2 a vyšší.

Antiviry, reklamace DVD, registrace plných verzí, licence AVG IS
Data Chip DVD a On-line DVD byla 9. 3. 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 dubna 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 adresu ZDE JE VYTIŠTĚNA ADRESA, obratem obdržíte licenci i potřebné informace. Zabezpečení
AVG IS lze instalovat na nekomerční počítače.

<

51

CHIP DVD > OBSAH

Steganos Privacy Suite

Digitální bezpečnost
Privacy Suite přináší dvojici robustních nástrojů pro zabezpečená úložiště
a pro správu hesel až pro pět zařízení.
První aplikace Steganos Safe představuje nástroj na vytvoření šifrovaného
trezoru pro citlivá data, jehož obsah
může být synchronizován i s cloudovými úložišti Dropbox, Disk Google nebo
OneDrive. Odemčený trezor se integ-

ruje do systému Windows jako běžná
disková jednotka, jejíž obsah lze použít
v jakékoli aplikaci. Steganos Safe používá nejmodernější 384bitové šifrování
AES-XEX. K odemknutí může sloužit
heslo nebo třeba klíč uložený na USB
flash disku. Použít se dá dvoufaktorové
ověřování s pomocí autentifikačních
aplikací Authy, Google Authenticator
a dalších. Druhá aplikace Steganos
Password Manager je obvyklý správce
hesel neboli klíčenka pro bezpečnou
správu hesel, citlivých údajů a čísel
platebních karet. Program funguje
jako deskopová aplikace a doplněk pro
browsery a obsah lze pomocí cloudu
a aplikace synchronizovat i na smartphony. Ta nově pracuje i s rozpoznáváním tváře Face ID a otiskem prstu
Touch ID. Nově zvládne i inteligentní
vyplňování formulářů.
Licence pro Chip: Roční plná verze programu v ceně 1 200 korun. Registrace do
Pokud si chcete při práci s počítačem
opravdu zachovat bezpečné soukromí,
nestačí vám běžné funkce obsažené ve
Windows, potřebujete speciální nástroje.

Program Steganos Privacy Suite se na
počítači vyplatí používat už jen kvůli spolehlivému správci hesel. Na mobilu pak
stačí otevřít Steganos Password Manager
a pouhým klepnutím na požadovaný web
se příslušné údaje automaticky vyplní.

Funkce Safe umožní vytvořit šifrované
úložiště v počítači, v cloudu, na síti nebo
na USB flash disku. K odemknutí může
sloužit heslo nebo sekvence obrázků. Také
můžete používat dvoufaktorové ověřování
s pomocí autentifikační aplikace.

konce dubna 2021, detaily najdete v popisu na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk
AJ, NJ. Určeno pro Windows 8 a vyšší.

Profesor Gustav – Zlověstná trojice

Zábavná detektivní hra
Detektivní hra Profesor Gustav obsahuje záhadnou zápletku, při jejímž
řešení musíte hledat indicie a předměty
a plnit logické úlohy. Krajinou se prohnala série zemětřesení a celé město je
v ruinách. Během evakuace zničeného
města se ztratily dvě děti. V roli detektiva máte za úkol děti najít a odvést je na
bezpečné místo. Úkol zdánlivě snadný.

Ale jen do chvíle, než se ve městě zorientujete a narazíte na bytost oplývající
nadpozemskými schopnostmi. Na
muže, který dokáže poručit hromům
a bleskům. Zdá se, že právě on je klíčem
k celé záhadě. Je ale také jednou z překážek mezi vámi a ztracenými dětmi.
V cestě vám stojí i nespočet zapeklitých
logických hádanek a rébusů. Hledejte
ztracené předměty a zlaté mince, za
které poté můžete postupně renovovat
celé poničené místo. Získávejte ocenění
za postup ve hře a učte se nacházet řešení v na první pohled bezvýchodných
situacích. Hra nabízí čtyři úrovně obtížnosti, je kompletně v češtině a neobsahuje násilí, takže je vhodná i pro děti.
Licence pro Chip: Časově neomezená plná verze hry v ceně 149 korun. Registrace do konce dubna 2021, detaily najdete
v popisu na Chip DVD a On-line DVD.
Jazyk ČJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.
Pokud máte rádi temné příběhy a logické
hádanky, můžete si užít několik večerů
zábavy v napínavé detektivní hře Profesor Gustav – Zlověstná trojice.
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Ve hře Profesor Gustav postupně procházíte zdevastované město a pokoušíte se
najít souvislosti a indicie pro pochopení
záhady, vyřešení případu a záchranu ztracených dětí. Hledáte ztracené předměty,
které můžete použít v další části hry, plníte logické úkoly a shromažďujete peníze
pro obnovu města.

Pro vyřešení záhady je nutné projít všechny části hry a rozlousknout všechny úkoly.
Pomocí celkového plánu rychle zjistíte,
kde se nacházíte, které úkoly hry už máte
splněné a kde na vás čekají schované zlaté
mince.
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EaseUS Todo PCTrans Pro

Migrace dat a programů
Program Todo PCTrans se specializuje
na přenos uživatelských účtů, dat a instalovaných aplikací z jednoho počítače do druhého. Typickým scénářem
použití tak může být například instalace nového počítače s Windows 10, do
něhož chcete přenést obsah z vysloužilého stroje s Windows 7 či s ještě starší
verzí operačního systému XP a Vista.

Díky tomu máte možnost přenést
a používat vaše starší oblíbené programy. Nutno ale vzít v potaz, že mnoho
z nich už ve Windows 10 nemusí správně pracovat. Další možností použití
Todo PCTrans může být usnadnění
instalace více počítačů, v nichž chcete
mít stejnou či podobnou výbavu. Vše
instalujete pouze jedenkrát a pak přenesete i do dalších počítačů. Použití
programu je velmi snadné a vy se pouze rozhodnete o způsobu přenosu dat
a která data a nainstalovaný software
chcete přenést. Vždy je přitom nutné
instalovat Todo PCTrans do zdrojového i do cílového počítače. Více se
dozvíte na S130.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 1 200 korun. Registrace do konce dubna 2021,
detaily najdete v popisu na Chip DVD
a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno
pro Windows XP a vyšší.
Koupili jste si nový počítač nebo plánujete přejít na Windows 10? Jistě si budete
chtít ušetřit práci s úvodní instalací a přenosem dat.

Nejjednodušším způsobem použití aplikace Todo PCTrans pro přenos dat mezi
počítači je instalace programu do obou
strojů a jejich následné propojení přes LAN
nebo Wi-Fi. Todo PCTrans najde v síti cílový
počítač a pomůže vám do něj přenést vybraný obsah.

Další šikovnou funkcí aplikace Todo
PCTrans je migrace aplikací instalovaných
v počítači, typicky na systémovém disku
„C:“, na jiný disk ve stejném počítači. Může
se vám to hodit třeba u instalací her, které
dnes běžně na systémovém disku počítače
zabírají i několik desítek GB.

Audials One 2021 Edition

Stáhněte si hudbu
S pomocí Audials One 2021 Edition si
můžete stáhnout neomezené množství
audiosouborů z hudebních serverů,
YouTube či tisíců internetových rádií,
která má tato aplikace ve své databázi.
Nechybí mezi nimi například ani více
než dvě stovky českých internetových
rádií. Nahrávané skladby jsou automaticky rozdělovány a popisovány tak,

aby aplikace postupně vytvářela rozsáhlou knihovnu skladeb použitelnou
nejen ve vašem počítači, ale i v přenosných zařízeních na cestách. Pořízené
skladby lze synchronizovat s mobily
a přenosnými přehrávači nebo s cloudovými úložišti. Dále můžete v programu Audials One sledovat desítky
hudebních nebo zpravodajských televizních stanic vysílajících po internetu. Prodávaná verze programu Audials
One 2021 umožňuje nahrávat televizní
vysílání, filmy a seriály ze streamovacích služeb jako Netflix a Amazon
Prime Video. Rovněž umožňuje rychlejší stahování hudby a ukládání do
bezeztrátového formátu FLAC.
Licence pro Chip: Časově neomezená plná verze programu. Registrace do konce dubna 2021, detaily najdete v popisu
na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk AJ,
NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.
Chcete si zdarma a přitom zcela legální
cestou rozšířit svoji hudební sbírku? Stačí
si jen vybrat skladby, které si stáhnete
a uložíte do své knihovny.
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V hlavním okně programu, na záložce „Radio“, najdete především výběr žánru internetových rádií, ze kterých chcete nahrávat
skladby. Po výběru stylu hudby můžete
ihned zahájit nahrávání ze zvoleného počtu náhodně zvolených rádií požadovaného žánru tlačítkem „Mass recording“.

Pod záložkou „Television“ najdete seznam
desítek hudebních a zpravodajských televizních stanic, jejichž program lze přímo
v aplikaci Audials One přehrávat. U hudebních televizí není podporováno nahrávání
obrazu ani samostatné zvukové stopy.
<
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Microsoft Power Automate Desktop

Automatizace počítače
Pokud používáte akce pomocí Plánovače úloh ve Windows, máme pro
vás skvělou zprávu. Microsoft uvolnil
k bezplatnému použití svoji rozsáhlou sadu automatizačních nástrojů
sdruženou v aplikaci Power Automate
Desktop. Oproti Plánovači úloh se
jedná o nástroj na tvorbu a pečlivé vyladění extrémně rozsáhlých automa-

tizačních úloh, které mohou usnadnit
například práci se soubory, tabulkami,
e-maily a jejich přílohami, databázemi nebo třeba webovými stránkami.
Práce s programem Power Automate
Desktop vyžaduje v určitém smyslu
programátorský přístup. Především
začátečníci by se měli pustit nejprve
do používání funkcí nástroje Power
Automate dostupného prostřednictvím webového rozhraní. Zde stačí
k připraveným šablonám připojit
příslušné služby, jako jsou třeba
schránky, cloudová úložiště, účty
v sociálních sítích nebo webové aplikace, a rovnou můžete začít využívat
možnosti jejich vzájemné interakce
a automatizace.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu uvolněná zdarma. Bez registrace, detaily najdete
v popisu na Chip DVD a On-line DVD.
Jazyk AJ. Určeno pro Windows 10.
Chcete si ulehčit každodenní práci na počítači a odhalit potenciál automatizovaných úloh s rozsáhlými možnostmi nastavení akcí a jejich parametrů?

Pro vytvoření nové automatizační úlohy
klikněte v hlavním okně programu Power
Automate Desktop na tlačítko „New flow“,
zadejte název úlohy a pokračujte kliknutím na „Create“. Pak už můžete vybírat
ze stovek možných akcí s nastavitelnými
parametry a podmínkami.

Aby bylo možné vytvářet úlohy automatizace spojené s internetovými stránkami,
stahováním dat nebo třeba vyplňováním
webových formulářů, musíte si předem
nainstalovat rozšíření Microsoft Power Automate do internetového prohlížeče.

Ashampoo Snap 10

Snímky a video z obrazovky
Program Ashampoo Snap nabízí mnoho
šikovných funkcí pro snímání obsahu
pracovní plochy a používaných aplikací
nejen do statických obrázků, ale také ve
formátu videa, a to včetně zvuku – ať už
ze zvukového výstupu počítače, nebo
komentáře namluveného do mikrofonu.
Snímání videa může být velmi užitečné
jak při vytváření návodů pro práci s růz-

nými programy, tak třeba v případě, kdy
si chcete nahrát některý z pořadů uložených v internetovém televizním archívu,
u nichž bývá často znemožněno použití
jiných nástrojů pro uložení videa do
počítače. Užitečné jsou ovšem i funkce
na snímání celé plochy, vybraných oken
aplikací nebo i zcela volně označené oblasti do statických obrázků. K dispozici
jsou i funkce na úpravy snímků obrazovky, u kterých se uchovávají postupné
verze, aby bylo možné vracet změny
zpět. Nejnovější placená verze Snap 12
přináší přepracované intuitivní rozhraní
a řadu vylepšení v editaci a exportu videozáznamu díky novým kodekům.
Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 650 korun. Registrace do konce dubna 2021,
detaily najdete v popisu na Chip DVD
a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno
pro Windows 7 a vyšší.
Potřebujete vytvořit videonávod na ovládání programu nebo nahrát film z webu?
Poradíme vám, že to lze udělat pomocí
programu Snap.
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Program Ashampoo Snap je spuštěný na
pozadí operačního systému Windows a jeho činnost indikuje tlačítko v oznamovací
oblasti hlavního panelu, ale především
také samostatný ovládací panel automaticky vysouvaný z horní hrany obrazovky.
Zde jsou k dispozici všechny hlavní funkce
na pořizování statických snímků i videozáznamu z pracovní plochy.

Po pořízení snímku se automaticky otevře editační rozhraní s mnoha nástroji na
úpravy pořízených snímků, včetně zvýrazňování, kreslení nebo třeba vkládání textových polí a následné sdílení snímků přes
Facebook, e-mail nebo cloudové služby.
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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 a uplatněním DVD kódu.

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 do svých účtů automaticky přidělený všichni předplatitelé tištěného a kombi předplatného od distributorů tisku SEND a Magnet Press. K přístupu není potřeba DVD kód.
2. Přístup mají do svých účtů automaticky přidělený všichni čtenáři digitálního Chipu z e-shopu www.chip.cz/digi. K přístupu není potřeba DVD kód.
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.

Browser Vivaldi 3.6

Prohlížeč pro náročné
Vivaldi je výkonný a neprávem opomíjený multiplatformní webový prohlížeč.
Mezi jeho hlavní přednosti patří široké
možnosti přizpůsobení vzhledu a nastavení, funkce pro blokování otravných
reklam, ochrana před sledováním a možnost šifrované synchronizace mezi více
různými zařízeními. Díky tomu můžete

mít na všech svých zařízeních prohlížeč
se stejnými záložkami a rychlým přístupem, uloženými hesly, historií procházení, předvyplněnými údaji formulářů
a s nainstalovanými stejnými rozšířeními. Vivaldi nabízí dvouúrovňové
seskupení listů. Otevíráte-li si například
pravidelně více různých článků, můžete
si je seskupit pod jednou záložkou. Dílčí
listy se budou následně zobrazovat ve
druhé liště níže. Máte-li pak otevřeno
hodně listů, nabízí prohlížeč optimalizaci operační paměti formou uspání listů
i seskupení. Mezi další zajímavé funkce
patří dlaždicování listů – tedy zobrazení
dvou a více listů v okně prohlížeče vedle sebe, pod sebou nebo jako mřížku.
Šikovná je i možnost ovládat prohlížeč
pomocí pohybových gest myší.
Licence pro Chip: Časově neomezená
freewarová verze programu bez registrace. Detaily najdete v popisu na
Vivaldi ocení každý uživatel, který se nespokojí s pouhým brouzdáním na netu,
ale chce si prohlížeč co nejvíce uzpůsobit
svým potřebám a požadavkům.
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Prohlížeč nabízí dvouúrovňové seskupení
listů, které si můžete předdefinovat a pojmenovat. Postranní lišta prohlížeče obsahuje tlačítka pro rychlý přístup k nejpoužívanějším funkcím a nástrojům. Najdete tu
záložky, historii stahování, praktický nástroj
tvorby poznámek nebo klienta Instagramu.

Kromě synchronizace mezi jednotlivými
zařízeními budete mít po vytvoření uživatelského účtu k dispozici i webový e-mailový klient. Ten nabízí i kalendář a možnost
vytvoření vlastního adresáře s kontakty.

Chip DVD a On-line DVD. Jazyk ČJ,
AJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší, pro
macOS, Linux a Android.
<
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