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Seznam programů
v Chipu 05/2020
PLNÉ VERZE

Svět zavirovaných lidí vyžaduje nové přístupy i ve světě IT. Mezi nejžádanější software se bleskem vyšplhaly programy, které usnadňují vzdálenou komunikaci mezi
lidmi (Zoom a nový Skype) a pružnou spolupráci mezi členy týmu. Mnoho firemních
i soukromých uživatelů spoléhá na Micro-

soft Teams a my vám kromě jeho instalace přinášíme i praktický návod (S67). Na
Chip DVD najdete zabezpečení pro PC i pro
mobily s Androidem. Specialisté určitě využijí Paragon Hard Disk Manager a fotonadšenci Skylum Luminar s umělou intemartin.kucera@chip.cz S
ligencí.

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

ESET Internet Security 2020

Zabezpečení na 90 dní

Pokud jste chtěli zjistit, co je pravdy na kvalitě zabezpečení od společnosti ESET, máte nyní jedinečnou
možnost nainstalovat si 90denní verzi. Jedná se
o dočasnou nabídku v souvislosti s virem Covid-19
bez časového upřesnění dostupnosti. ESET Internet
Security je výkonný antivir doplněný dalšími bezpečnostními funkcemi, které chrání uživatele při pohybu
a nakupování na internetu, v neznámých sítích, při
ztrátě zařízení a umožňuje otestovat i domácí routery
a prověřit připojená zařízení. V průběhu instalace ve
Windows vám na e-mail dorazí 90denní licence, kterou
můžete použít i pro mobily s Androidem v aplikaci
ESET Mobile Security.
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Kaspersky IS for Android S140
Luminar 3 S136
Paragon Hard Disk Manager S132
Snap 10
Social Media Blocker
Password Manager 20
Antický Řím 2
CryptBox 8
AVG Internet Security
Aster Home 2
Skyfiles 4.0
Salamander 4.0
Riffstation
O&O Syspectr

TESTY A PRAXE

D ESET Internet Security 2020
80 e-knih
D Norton Family
D Freeware S56
Agent Ransack 2019
Cherryplayer
Diffractor
ExifCleaner
HDShredder Free Edition
Joplin - Notiz-App
TinyCAD
X-Mouse Button Control
addLEDs
D Tools S62
Signal for Desktop
VeraCrypt
BoxCryptor
Jovial Notepad
Nitro PDF Reader
Brave Browser
Tor Browser
ProtonVPN
Rohos Mini Drive
KeePass
D Tipy a triky S124
Adios Shutdown Timer
Calibre
GeForce Win 10 Driver
SponsorBlock for Firefox
SuperF4
XnShell
D Wingratis S110
PIDChecker
Office
PDF, Export and send
Timestamp Backup
Writer2ePub
Commander
DateiCommander 20
FreeCommander XE
Total Commander 9.51
News
EmoCheck
Krátké testy S100
O&O DiskImage 15
PowerDirector 365
Ashampoo ZIP Pro 3
File Organizer 2020

SOFTWARE

D MS Teams S67
ZHPCleaner 2020.3.30.189
BabelMap 13.0.0.4
Viber for Windows
RegScanner 2.46
OkMap 14.11.2
Music Collection 3.2.0.0
Glary Utilities 5.139
Slunečnice.cz

Položky označené D jsou dostupné majitelům digitálního Chipu pořízeného v e-shopu
www.chip.cz/digi nebo v Alza Media nebo
přímo u Googlu/Applu v mobilní aplikaci
Chip CZ. Více informací na s55 nahoře.
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Skylum Luminar 3

Fotoeditor s umělou inteligencí
Luminar 3 kombinuje funkce pro
správu galerií fotografií i jejich kreativní úpravy, které často probíhají
s podporou umělé inteligence. Přede-

vším jsou k dispozici filtry, efektivně
využívajících tyto technologie, se kterými můžete opravovat běžné chyby
snímků, stejně jako vytvářet kreativní
fotografie, třeba s realistickým zobrazením slunečních paprsků a dramaticky
zamračenou oblohou. Nejen pro pohodlné uživatele je pak určeno na šest desítek předvoleb úprav fotografií, včetně
náhledu před a po použití příslušné
funkce, stejně jako možností vlastního
nastavení. V nejnovější verzi Luminar 4
výrobce pokračuje v masivnějším prosazování umělé inteligence. Například
AI Augmented Sky automaticky upraví
přidané objekty do obrázku tak, aby
splynuly s barevným laděním původní
fotografie. Více se dozvíte na S136.

Nespokojíte se s úpravami fotografií
v aplikacích pro mobilní telefony?
Vyzkoušejte program, který z vašich
snímků dostane opravdu maximum.

Mnoho z funkcí programu pro úpravy
fotografií Luminar 3 je podporováno
technologií umělé inteligence, která
analyzuje snímek a provede jeho úpravy
tak, aby vypadal zajímavě, ale zároveň
i přirozeně. Tím ale úloha uživatele
nekončí – k dispozici je velké množství
detailních nastavení snímků.

Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 2 400 korun. Registrace do konce května 2020,
její součástí je i 10€ slevový kupon na
na případný nákup nové verze, detaily
v popisu u programu. Jazyk AJ. Určeno
pro 64bitová Windows 7 a vyšší.

Kaspersky Internet Security for Android

Zabezpečení mobilu
Instalací aplikace Kaspersky Internet
Security for Android získáte nejen antivirovou ochranu svého smartphonu,
ale také řadu dalších užitečných funkcí. Patří mezi ně například zabezpečení
webového prohlížeče před phishingo-

vými 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 zamykání
aplikací gestem nebo otiskem
prstu. Kaspersky má také
vlastní webovou službu My
Kaspersky, která umožňuje vysledovat ztracený smartphone,
uzamknout jej či smazat, ale, na
rozdíl od podobné služby Googlu, také pořídit a odeslat vám
fotografii nálezce nebo zloděje.
Více se dozvíte na S140.

Základním úkolem aplikace Kaspersky Internet
Security for Android je kontrola smartphonu na
výskyt malwaru. Rozšířená funkce pro zamykání aplikací vám umožní určit aplikace, k jejichž
spuštění bude nutné zadat kód, nakreslit gesto
nebo použít otisk prstu.

Na rozdíl od Windows nemá
Android vestavěnou ochranu
před nebezpečnými soubory
nebo internetovými stránkami.
Musíte si poradit sami.

Licence pro Chip: Roční plná verze programu v ceně 299 korun. Registrace do
konce května 2020, detaily v popisu
u programu. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro
Android 4.2 a vyšší.

Antiviry, reklamace DVD, registrace plných verzí, licence AVG

Chip DVD byl prověřen osmi antiviry. Podezřelé soubory doporučujeme skenovat pomocí www.virustotal.com. Nečitelný DVD vyměňujeme poštou na základě žádosti zaslané na
reklamacedvd@chip.cz. Konkrétní informace o registracích
a licenčních podmínkách najdete u instalace každé plné verze. Období registrací je zpravidla do konce května 2020.

CHIP < 2020 < 05

Plná verze AVG Internet Security dlouhodobě přináší čtenářům
Chipu komplexní zabezpečení počítače. Licenci je nutné každý
měsíc prodloužit novým licenčním klíčem. Na adresu
chip2005avgischip@chip.cz odešlete jakýkoliv
e-mail, obratem obdržíte licenci i potřebné informace.
Předplatitelé najdou licenci také v »On-line DVD«.
<
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XenArmor Social Media Blocker

Blokování sociálních sítí
Pomocí plné verze programu Social
Media Blocker spolehlivě zablokujete
přístup k deseti populárním sociálním sítím a serverům pro sdílení
multimediálního obsahu. Konkrétně
se jedná o tyto stránky: Facebook,
Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest,
Instagram, WhatsApp, Reddit, TikTok
a LINE. Ovládání programu je opravdu

snadné – chcete-li zablokovat všechny
nabízené sociální sítě a servery pro
sdílení multimediálního obsahu, stačí
kliknout na tlačítko »Block All«. Pro
zablokování jen některé sítě klikněte
na její název a poté na tlačítko »Block«.
Pokusí-li se pak někdo otevřít např.
v prohlížeči zablokovanou sociální
síť, zobrazí se v okně prohlížeče pouze
informace, že zadaná stránka není
dostupná. Pro odblokování sociálních
sítí je postup obdobný – kliknutím na
tlačítko »Ublock All« zrušíte blokaci
všech sítí, tlačítkem »Ublock« zrušíte
pouze blokaci vybrané sítě. Při každé
změně se vždy zobrazí informační
okno, že změny nastavení se projeví až
po restartu prohlížeče nebo aplikací,
které k sociálním sítím a serverům
s multimediálním obsahem přistupují.
Licence pro Chip: Roční plná verze
programu v ceně 750 korun. Registrace
do konce května 2020, detaily v popisu u programu. Jazyk AJ. Určeno pro
Windows 7 a vyšší.
Pokud vaše děti nebo zaměstnanci tráví příliš mnoho času na sociálních sítích nebo YouTube, můžete jim tyto
aktivity snadno omezit.

Ovládání aplikace Social Media Blocker je
velmi snadné. Chcete-li její pomocí zablokovat všechny sociální sítě, stačí kliknout
na tlačítko »Block All«. Pro odblokování
je postup obdobný – kliknutím na tlačítko
»Unblock« zrušíte blokaci vybrané sítě.

Pokud používáte Social Media Blocker
k blokování přístupu na jiných počítačích,
je nanejvýš vhodné ochránit jej heslem.
Klikněte na tlačítko »Settings« a ve spodní části dialogového okna zadejte do textového pole »Set Login Password« vaše
bezpečné heslo.

Paragon Hard Disk Manager 25 Anniversary LE

Správce pevných disků
Program Paragon Hard Disk Manager
25 Anniversary LE se specializuje na
zálohování kompletního obsahu pevného disku počítače, tedy nejen uživatelských souborů, ale i instalace operačního systému Windows, všech používaných programů, ovladačů hardwaru a vašich vlastních uživatelských
nastavení. Program toho však zvládne

ještě mnohem více – především zálohovat jednotlivé soubory a složky
dle vaší volby (pomocí filtru formátů
souborů), chránit obsah zálohy heslem
a také vytvářet rozdílové nebo přírůstkové zálohy, které šetří místo. Užitečné
jsou také funkce pro správu pevných
disků a diskových oddílů. Hard Disk
Manager umí například měnit velikost
oddílů, rozdělovat je, spojovat, a to
i v případě, kdy to nedovolí funkce
Windows. Hned při svém prvním spuštění vás program upozorní na nutnost
vytvoření záchranného média, jehož
pomocí můžete v případě havárie disku spustit počítač a obnovit data ze
zálohy. Záchranný USB flash disk nebo
DVD můžete vytvořit po kliknutí na
tlačítko s ozubeným kolem vlevo dole,
když přejdete do nabídky »Recovery
Media Builder«. Pak můžete vytvořit
záchranný disk na bázi Windows PE
nebo Linuxu. Více se dozvíte na S132.
Pokud potřebujete pro úpravy pevných disků specialistu, věřte, že s Paragonem je váš disk a data ve správných rukou.
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Hard Disk Manager má přehledné ovládání, rozdělené na funkce pro zálohování dat a nástroje na práci s diskovými
oddíly. Zálohovací funkce umí vytvářet
kopie kompletních disků, diskových oddílů nebo vybraných souborů a složek.

Funkce pro správu pevných disků a oddílů
zvládnou mnohem víc než výbava Windows. Kromě změny velikosti a rozdělování oddílů je možné bezpečně mazat jejich
obsah nebo třeba zkontrolovat povrch
disku na výskyt poškozených sektorů.

Licence pro Chip: Časově neomezená plná verze programu v ceně 1 600 korun.
Registrace do konce května 2020, detaily v popisu u programu. Jazyk AJ, NJ.
Určeno pro 64bitová Windows 7 a vyšší.
05 > 2020 > CHIP
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Budovatelská strategie

Antický Řím 2

Řím nevznikl přes noc. Vybudovat
mocnou a prosperující říši trvalo staletí. Sami si vyzkoušejte, jak těžké to
bylo s omezeným rozpočtem a možnostmi. Ve strategické
hře Antický Řím musíte
postupně vybudovat
funkční město. Postavte
domy, cesty, studny, tržiště,
farmy, mlýny, vycvičte arMáte talent na strategie?
To se teprve uvidí. Ve hře
musíte vybudovat impérium, ve kterém obyvatelé
budou ochotni platit daně
do vaší kasy.

mádu a postarejte se o blahobyt svých
občanů. A jakmile se vám podaří splnit
další misi a dokončíte město, můžete
se pustit do dalšího. Vaše města pak
vytvoří páteř celé říše,
postarají se o její budoucí
slávu a růst a vy si můžete postupně vylepšovat
své vlastní imperátorské
sídlo. Samozřejmě musíte
města také ochránit před
všemožnými pohromami.
Role panovníka není ani
zdaleka tak jednoduchá.
Licence pro Chip: Časově
neomezená plná verze
programu v ceně 99 ko-

Na začátku hry budete mít k dispozici
jen pár zlatých a před sebou zelenou
louku. Postupně se naučíte stavět stále
lépe vybavená města, která obyvatelům
zajistí nejen základní potřeby, ale i zábavu.

run. Registrace do konce května 2020,
detaily v popisu u programu. Jazyk ČJ.
Určeno pro Windows 7 a vyšší.

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
Potřebujete vytvořit videonávod na ovládání
programu nebo nahrát
film z webu? Poradíme
vám, jak to lze udělat pomocí programu Snap.

být velmi užitečné jak při vytváření
návodů pro práci s různými programy, tak třeba i v případě, že si chcete
nahrát některý z pořadů uložených
v internetovém televizním
archivu. Jde například
o server iVysílání České
televize, ze kterého jiným
způsobem video neuložíte.
Užitečné jsou však i funkce pro snímání celé plochy,
vybraných oken aplikací
nebo i zcela volně označené oblasti do statických
obrázků.
Licence pro Chip: Časově
neomezená plná verze

Po pořízení snímku pracovní plochy se
automaticky otevře editační rozhraní programu Ashampoo Snap s mnoha nástroji,
včetně zvýrazňování, kreslení nebo třeba
vkládání textových polí a následného sdílení snímků přes Facebook, e-mail nebo
cloudové služby.

programu v ceně 650 korun. Registrace
do konce května 2020, detaily v popisu
u programu. Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro
Windows 7 a vyšší.

Steganos Password Manager 20

Správce hesel

Steganos Password Manager bezpečně
ukládá hesla, přihlašovací údaje, čísla
karet a další citlivé informace, které
můžete třídit do kategorií a vyhledávat
v nich. Připraven je i generátor hesel a plovoucí okno pro pohodlné vkládání
hesel do přihlašovacích
formulářů na internetových stránkách. Používání
Vždy doporučujeme používat při registracích na
webu silná hesla. Ta se
ale těžko pamatují, takže
se hodí, když si je bude
někdo pamatovat za vás.
CHIP < 2020 < 05

správce hesel se vám vyplatí, jen si
dobře ohlídejte hlavní heslo k vašemu
trezoru. Do trezoru s hesly si můžete
ukládat rovněž odkazy na vaše oblíbené internetové stránky,
které nemají vidět ostatní
uživatelé vašeho počítače.
Mezi nová vylepšení patří
především aplikace pro
správu hesel ve smartphonech se synchronizací
obsahu šifrované databáze
prostřednictvím cloudových úložišť OneDrive,
Disk Google a Dropbox.
Licence pro Chip: Časově
neomezená plná verze

Pro přístup k databázi hesel, synchronizované přes Dropbox či jiné cloudové
úložiště, v mobilním zařízení je třeba
instalovat si aplikaci Steganos Mobile
Privacy pro smartphony a tablety s Androidem či iOS. V nabídce vyvolané klepnutím na tlačítko s ikonou obláčku zvolte »Dropbox« a po přihlášení k vašemu
účtu na Dropboxu aplikaci autorizujte.

programu v ceně 750 korun. Registrace
do konce května 2020, detaily v popisu u programu. Jazyk AJ. Určeno pro
Windows XP a vyšší.
<
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Knihy - čtečky - nástroje

80 e-knih

Na Chip DVD najdete balíček 80 e-knih
ze zlatého fondu české a světové literatury, který vám přinášíme ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Praze. Elektronické
knihy jsou připraveny
v obvyklých formátech
PDF (monitory), EPUB
Máte díky karanténě více
volna? Pokud patří mezi
vaše kratochvíle čtení,
můžete zkusit některou
z knih, které jsme pro vás
přichystali ve výběru
v elektronických formátech PDF, EPUB a PRC.

(čtečky), PRC (Kindle), takže ať čtete
na počítači, v tabletu/mobilu, nebo ve
čtečce elektronických knih, určitě najdete vhodný formát. Pro
čtení na počítačích jsme
zařadili několik nejpopulárnějších freewarových
čteček a konvertorů. Pokud
si knihu ve formátu PDF
zobrazíte v internetovém
prohlížeči Edge, můžete
pravým tlačítkem myši
spustit čtení knihy nahlas,
a dokonce lze nastavit
i rychlost čtení. Současnou
literaturu a knihy, které nelze na Chip DVD šířit volně

Autoři zařazených knih: Eduard Bass,
Karel Čapek, Arthur Conan Doyle, Jaroslav
Hašek, Alfred Jarry, Ladislav Klíma, Jack
London, Jan Masaryk, Božena Němcová,
Jan Neruda, Karel Poláček, Vladislav Vančura, Jules Verne, Zikmund Winter a další.

bez potřebné licence, najdete ke stažení
zdarma přímo v katalogu knihovny:
mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy.
Licence pro Chip: Knihy zdarma bez
časového omezení. Jazyk ČJ.

Aster Home 2

Počítač pro dva uživatele
Program Aster Home umí rozdělit
systémové zdroje počítače tak, že vytvoří více samostatných pracovních
prostředí, která mohou fungovat současně. Aplikace vytvoří
z jediného počítače dvě samostatná pracovní místa.
Uživatelé se k nim mohou
přihlásit svým účtem
Máte doma jen jeden počítač, ale potřebuje na něm
pracovat více uživatelů
zároveň? Pak vám stačí
jen druhý monitor, klávesnice, myš a šikovný
software.

ve Windows a pracovat současně na
jednom počítači. Aster totiž umí ve
Windows provozovat dvě samostatné
pracovní plochy a oddělit grafický
výstup do dvou monitorů.
V nastavení programu určíte rozdělení zdrojů mezi
uživatele, kteří budou pro
ovládání svého pracoviště
potřebovat vlastní klávesnici a myš. Nejjednodušší
je použití programu Aster
na notebooku, pro druhého uživatele vám bude
kromě klávesnice a myši
stačit jen jeden externí
displej.

V rámci konfigurace Aster Home se rozdělují hardwarové zdroje pro jednotlivá
pracovní místa. Z obsahu primárního
pracoviště (»Place 1«) přetáhnete myší
do »Place 2« požadovaný monitor, myš
a klávesnici. Dále můžete rozdělit i dostupná zvuková a USB zařízení.

Licence pro Chip: Roční plná verze programu v ceně 1 400 korun. Registrace
do konce května 2020, detaily v popisu
u programu. Jazyk AJ, NJ. Určeno pro
Windows 7 a vyšší.

Riffstation

Hudební software
Riffstation ulehčuje dennodenní práci
kytaristů a dalších polyfonních hudebníků. Jeho hlavním předností je totiž automatické rozpoznávání akordů skladeb,
které dokáže zaregistrovat
s více než 80% úspěšností.
Nesrovnalosti pak stačí
přímo v rozhraní programu
manuálně opravit, případně se neznámé akordy
Akordy nejsou nikde
k nalezení a skladbu je
potřeba rychle nacvičit?
Ať je odposlouchá počítač
a naservíruje je ve stravitelných částech.
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přímo v prostředí programu doučit.
V případě výskytu složitějších hmatů lze
využít zabudovaného kapodastru pro
posun do vhodnější tóniny. Po identifikaci akordů nabízí Riffstation i nástroje na procvičení
odposlouchané skladby.
Kromě nezbytného metronomu zahrnuje i změnu
tempa bez změny výšky
a podobně také změnu tóniny nebo ladění bez nutnosti
zrychlení nebo zpomalení.
Riffstation zvládne izolovat
jednotlivé nástroje a tvořit
rify z vybraných pasáží
a následně je poskládat.

Součástí programu Riffstation je široký
výběr nástrojů na dennodenní procvičování – od jednoduchého metronomu až
po změnu tempa a tóniny a opakování
vybrané pasáže skladby. Pro ještě vyšší
přesnost je k využití funkce pro izolaci
jednotlivých nástrojů.

Licence pro Chip: Časově neomezená
plná verze programu v ceně 750 korun.
Bez registrace. Jazyk AJ. Určeno pro
Windows 7 a vyšší.
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Digitální edice Chipu pro počítače a mobily
Chip je možné číst také na mobilech, tabletech a počítačích
prostřednictvím aplikace Chip CZ nebo v internetovém prohlížeči. Více na www.chip.cz/digi. Součástí digitální verze je
možnost stažení softwaru jako náhrady za Chip DVD.

Majitelům digitálního Chipu stačí zadat svůj e-mail do aktivního
rámečku níže a vyčkat na zprávu s odkazy na stažení datových
balíčků ZIP. Seznam programů zařazených do této služby najdete vždy na straně 50. Jsou označeny ikonou D .

Zadáním a odesláním e-mailu souhlasíte s obchodními podmínkami vydavatelství Burda International CZ s.r.o. Více na www.chip.cz/soukromi

Tato služba je vhodná pro časopisy zakoupené na www.chip.cz/digi i přímo u Googlu/Applu v mobilní aplikaci Chip CZ pro Android/iOS.
Čtenáři Chipu z e-shopu Alza Media dostanou zprávu s nabídkou programů ke stažení automaticky po nákupu časopisu.

»On-line DVD«

Vylepšená služba »On-line DVD« přináší plnohodnotný přístup
k obsahu Chip DVD na internetu. Jde o řešení, které ocení stále
početnější skupina čtenářů Chipu s počítači bez DVD mechaniky.

Více na www.chip.cz/dvd

Přístup ke službě je zdarma přidělen k e-mailům tištěných a kombi
předplatitelů u distributorů SEND (ČR) a Magnet Press (SK) a k e-mailům
zákazníků nakupujících digitální vydání v e-shopu www.chip.cz/digi.
Přístup k »On-line DVD« není možné přidělit k tištěným vydáním zakoupeným na
stánku, k digitálním časopisům z e-shopu Alza Media, ani k vydáním zakoupeným přímo u Googlu/Applu v mobilní aplikaci Chip CZ pro Android/iOS.

Norton Family Premier

Bezpečnost dětí na internetu
Bezpečnost na internetu představuje
aktuální téma pro děti a rodiče. Mezi
běžné hrozby související s bezpečností
dětí na internetu patří kybernetická
šikana, nemravný nebo urážlivý obsah,
pornografie, nenávistné zprávy a sexuální devianti. Děti jsou přirozeně
zvídavé a nemusí vždy tušit, že určitá
situace na internetu není bezpečná.
On-line systém Norton Family obsahuje nástroje, které vás informují o ak-

tivitách dětí on-line a upozorní vás na
nebezpečné chování, takže si s nimi
můžete o všem promluvit. Obsahuje
přednastavené a volitelné filtry, které
pomáhají blokovat nevhodné weby
a znepřistupnit škodlivé stránky. Nastavit lze i časové limity používaní zařízení. V rodičovském rozhraní si můžete zobrazit výrazy, které děti hledají,
a dozvědět se více o jejich zájmech.
Zjistit, jaké aplikace si děti stáhly do
svých zařízení, například YouTube
nebo Facebook, a zvolit, kdy a které
aplikace mohou používat. Podívejte se,
jaká videa děti sledují, abyste si s nimi
o tom mohli v případě potřeby včas
promluvit. Podporujte jejich rozvoj
a nabádejte své dítě, aby požádalo
o výjimku pro blokovaný web nebo
pro nastavené domácí pravidlo.
Licence pro Chip: Šestiměsíční plná
verze programu. Registrace do konce
května 2020, detaily v popisu u programu. Jazyk ČJ, AJ.
Pokud přemýšlíte, jak ochránit své děti na internetu, začněte u sebe. Služba
Norton Family vám s tím dokáže výrazně pomoci.
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Pomocí systému Norton Family můžete
naučit své děti bezpečný pohyb a návyky
při používání internetu. Díky speciální
nabídce můžete získat licenci služby
Norton Family Premier na 6 měsíců
zdarma.

Nejprve si zaregistrujete rodičovský účet
a vytvoříte profil vašeho dítěte. Následně
nainstalujete aplikaci Norton Family do
zařízení dítěte se systémem Android, iOS
nebo Windows a přihlásíte ji k rodičovskému účtu. Přehledný průvodce nastavením komunikuje česky a vede uživatele
krok za krokem.
<

55

