
To nejlepší z Chip DVD 
a On-line DVD

PLNÉ VERZE
Slideshow Maker
SystemCare 15 Ultimate  S 130
Backup Pro 15  S 142
Mobile Mirror
Safe 22
Browser Password Tool
F-Rename
Music Studio
Malware Hunter Pro
WebAnimator Go
AVG Internet Security
Snap 12
CutOut 7
Find My Files
WebSite X5 Go

TESTY A PRAXE
Whonix
VirtualBox
Freeware  S 56
ISO Workshop
MSEdgeRedirect
MSI Dragon Center
Monkey‘s Audio
PDFCreator
PicPick Portable
Z-Cron
Krátké testy  S 90
Gemstone Photo Editor 12 
ColorDirector 365 
O&O SafeErase 17 
Windows 11  S 104
DefenderUI
ElevenClock
Everything
ExplorerPatcher
FastCopy
InControl
Mica for Everyone!
ModernFlyouts
Rounded TB
SystemTrayMenu
TaskBar XI
Teracopy
Windows 11 Fixer
Tipy a triky  S 126
Kiwix Reader
Music Mode for Youtube
OpenNetMeter
SophiApp
WinFi Lite
Arduino  S 120
chipduino
Arduino IDE

SOFTWARE
Kodi
LibreELEC
MediathekView
Bitwarden Passwort M.
KeePassXC
VeraCrypt
Slunečnice.cz
Mail Notifier
Hebrew Letters
Xaimatzu
QuantumAccelerator
PassCrypt
WinSIS
VCT - Video Converter & Transcoder
Gopher IP Scan
DiscretePath
HydraHeaders
NotEnoughAV1Encodes
Scriper
Jovial Notepad
Notesnook
TV USB Go
Text Decoder And Encoder

Předplatitelé Chipu i čtenáři digitálního Chipu  
mají přístup k On-line DVD, což je kompletní 
Chip DVD na internetu. Více na S55.

Seznam programů 
v Chipu 06/2022

OS Whonix

Bezpečné surfování
Operační systém Whonix je zaměřený na naprostou 
anonymitu uživatele při práci na internetu. Na rozdíl 
od obvyklých řešení, která používají šifrované VPN 
a browsery v sandboxem vyhražených částech systé-
mu, jde Whonix ještě dál. Všechna připojení jsou vy-
nuceně vedena pomocí modulu Gateway přes síť Tor. 
Pro surfování a práci pak použijete Whonix Worksta-
tion, což je Linux s obvyklým grafickým prostředím. 
Chip připravil obraz OVA pro VirtualBox a návod, 
pomocí kterého je zprovoznění Whonixu otázkou 
několika minut.

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

Věříme, že se plná verze Slideshow 
Maker stane favoritem při zpracování  
vašich fotografií a videozáběrů z letní  
dovolené, ze kterých dokáže vytvářet 
úžasná videa. Chip také připravil no-
vou licenci Advanced SystemCare 15 

Ultimate, což je kvalitní zabezpečení po-
stavené na jádru Bitdefender, doplněné 
výkonnou sadou pro optimalizaci chodu 
počítače. Redakčním tipem je také Mobi-
le Mirror, který dokáže zrcadlit mobil na 
ploše počítače.  martin.kucera@chip.cz S
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Antiviry, reklamace DVD, registrace plných verzí, licence AVG IS
Data Chip DVD a On-line DVD byla 10. 5. 2022 prověřena  
osmi antiviry s negativním výsledkem. V případě, že vaše 
zabezpečení spustí poplach, může to být způsobeno skuteč-
ným nebezpečím, které se v datech objevilo po aktualizaci 
antiviru, nebo jen zapnutou heuristickou analýzou. Podezřelé 
soubory nepoužívejte. Doporučujeme www.virustotal.com.

Nečitelný disk DVD vyměňujeme poštou po žádosti 
na reklamacedvd@chip.cz. Plná verze AVG Internet 
Security dlouhodobě přináší čtenářům Chipu komplexní  
zabezpečení počítače. Licenci je nutné každý měsíc prodloužit 
novým licenčním klíčem. Odešlete jakýkoli e-mail na adresu  
ZDE JE VYTIŠTĚNA ADRESA, obratem obdržíte licenci.
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IObit SystemCare 15 Ultimate

Zabezpečený a vyladěný počítač
Aplikace Advanced SystemCare patří 
k nejlepším nástrojům na správu počí-
tače, který se postará například o pra-
videlné čištění a defragmentaci regis-

tru operačního systému, vyhledání 
a odstranění nepotřebných dat na dis-
ku nebo opravu nefunkčních zástupců 
aplikací. Dnes jsou ale mnohem důleži-
tější funkce na zabezpečení a ochranu 
soukromí, takže klíčovou součástí 
Advanced SystemCare Ultimate je 
také antivir se spolehlivým jádrem 
Bitdefenderu, který pracuje v reálném 
čase na pozadí Windows a chrání váš 
počítač před škodlivinami z internetu. 
Antivir je doplněn i firewallem, stejně 
jako funkcemi na ochranu počítače 
během surfování po internetu a před 
ransomwarem. Bezpečnost a ochranu 
soukromí posilují také funkce na od-
stranění historie surfování z běžně po-

užívaných webových prohlížečů. Uži-
vatele potěší i modul na spolehlivou 
likvidaci dat jejich několikanásobným 
přepsáním. Více se dozvíte na S 130.
Licence pro Chip: Roční plná verze 
programu v ceně 750 korun. Registrace 
do konce června 2022, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk ČJ, AJ. Pro Windows XP–11.

Apeaksoft Slideshow Maker

Vytvořte si poutavé video
V programu Apeaksoft Slideshow 
Maker můžete dělat mnohem více 
než jen vytvářet obyčejné prezentace 

fotek z dovolených s několika přecho-
dovými efekty. Program vytváří pre-
zentace, které mohou vypadat skoro 
jako opravdové filmy. A podobným 
způsobem se s programem také pra-
cuje. Jednotlivé snímky a jejich pozadí 
lze při zobrazení vylepšit animacemi 
a přechodovými efekty a dále doplnit 
například i animované titulky nebo 
prezentované snímky vylepšit krea-
tivními obrazovými filtry. Na pozadí 
prezentace si můžete zvolit hudební 
soubory v běžných formátech a v na-
stavení programu pak určit dobu pře-
hrávání a třeba i aktivovat přehrávání 
zvuku ve smyčce. Dostatečná nastave-

ní jsou k dispozici i pro export prezen-
tace v rozlišení až do 4K.
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 1 400 korun. Registrace 
do konce června 2022, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7–11.

Po instalaci programu Advanced System-
Care si ze všeho nejdříve zkontrolujte 
aktivitu všech komponent na zabezpečení 
počítače. Standardně není aktivována 
ochrana před ransomwarem ani funkce na 
ochranu citlivých dat na disku počítače.

Postup vytváření prezentací fotek v progra-
mu Apeaksoft Slideshow Maker v mnohém 
připomíná práci ve videoeditorech. Jednotli-
vé snímky a videozáběry se řadí na obdobu 
časové osy a k nim pak přidáte přechodové 
efekty, textové popisky i zvuk na pozadí. 
Jednotlivé prvky prezentace se na časovou 
osu přetahují myší z příslušných nabídek.

Pokud chcete zážitky z cest i jiné fotky 
předvést přátelům profesionálním způso-
bem, bude pro vás Slideshow Maker ne-
docenitelným pomocníkem.

Pro zabezpečení a optimalizaci počítače 
nemusíte používat několik různých pro-
gramů. Navíc se můžete spolehnout na 
špičkový antivirový engine Bitdefender.



AceThinker Mobile Mirror

Obraz z mobilu na displeji
Aplikace Mobile Mirror slouží k propo-
jení počítače s androidovými telefony 
a iPhony a zrcadlení obsahu jejich dis-
pleje na pracovní ploše Windows.

AceThinker Mobile Mirror slouží 
k propojení androidových smartphonů 
i iPhonů s počítačem s Windows nebo 
macOS. Můžete si přitom zvolit mezi 
bezdrátovým propojením přes Wi-Fi síť, 
což se hodí v případě notebooků, anebo 
prostřednictvím USB kabelu, takže 
propojení není problém ani u stolních 

počítačů bez Wi-Fi. Na pracovní ploše 
Windows se vám pak bude zrcadlit ob-
razovka vašeho smartphonu, včetně li-
bovolných aplikací, které si v něm spus-
títe. S pomocí připravených funkcí pak 
můžete pořizovat jednotlivé snímky 
obrazovky, nebo rovnou videozáznam. 
Funkce aplikace Mobile Mirror ve spo-
jení s iPhony tímto končí, ale v případě 
Androidu je zde ještě jedna šikovná 
funkce navíc. Z aplikace Mobile Mirror 
je totiž možné připojený androidový 
smartphone i ovládat – klasicky klá-
vesnicí a myší. Asi nejlepší příležitostí, 
jak si to vyzkoušet pak představují 
androidové hry, které můžete hrát na 
velké obrazovce počítače.

Pro bezdrátové zrcadlení obsahu 
obrazovky je nezbytně nutné, aby 
byl použitý androidový telefon nebo 
iPhone připojený ke stejné Wi-Fi síti 
jako počítač, ve kterém běží aplikace 
Mobile Mirror. Můžete se rozhodnout 
i pro připojení přes kabel, ke kterému 
si Mobile Mirror vyžádá instalaci do-
datečných ovladačů (stačí ji povolit, 
provedena bude automaticky). Ke 

spárování telefonu s počítačem dojde 
zpravidla automaticky na základě de-
tekce zařízení, ale kdyby ne, je možné 
použít zobrazovaný PIN nebo QR kód.
Licence pro Chip: Roční plná verze 
programu v ceně 750 korun. Registrace 
do konce června 2022, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows 7–11 
a macOS.

Chcete ukázat fotky z telefonu na velké 
obrazovce počítače? Zaznamenat video 
z displeje smartphonu nebo si třeba za-
hrát mobilní hry na notebooku?

Ashampoo Music Studio

Nahrávání a úpravy MP3
Ashampoo Music Studio 2022 je vše-
stranný hudební software pro záznam, 
úpravu, stříhání a vypalování zvu-
kových souborů. Ripování Audio CD 
probíhá opravdu rychle 
a chybějící informace 
o skladbě, tzv. ID3 Tagy 
nebo metadata, se doplní 
automaticky na základě 

on-line databáze. Audiosoubory lze 
vypálit nebo převést do různých zvuko-
vých formátů. Integrovaný audioeditor 
umožňuje uživatelům upravovat nebo 

odstraňovat jednotlivé pa-
sáže a skladby rozdělit do 
jednotlivých částí, nebo je 
znovu zkombinovat do jed-
noho celku. Music Studio 
také usnadňuje organizaci 
hudebních knihoven a vy-
tváření playlistů. Dále lze 
zvuk extrahovat z videa 
staženého třeba z YouTube 
a použít třeba k vytvoření 
vyzváněcích tónů.

Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 650 ko-
run. Registrace do konce června 2022, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno 
pro Windows 7–11.

Program Music Studio nabízí základní 
nástroje pro editaci zvukových souborů, 
úpravu tagů, analýzu souborů a norma-
lizaci úrovně hlasitosti a najdete zde 
i funkci pro konverzi různých formátů 
hudebních souborů.

V hlavním okně programu Mobile Mirror 
najdete přehled informací o tom, k jaké 
síti je připojený váš počítač, což je důležité, 
protože při bezdrátovém připojení musí 
být ke stejné Wi-Fi přihlášen i použitý 
telefon. Můžete ale přepnout na záložku 
„USB“ a použít připojení kabelem.

Možnosti připojení androidových zařízení 
jsou bohatší než v případě iPhonů. Můžete 
totiž nejen zrcadlit obrazovku, ale také 
připojený smartphone přímo ovládat. A to 
se hodí, třeba pokud si chcete na počítači 
zahrát mobilní hry – na velké obrazovce 
a s ovládáním klávesnicí.

kových souborů. Ripování Audio CD umožňuje uživatelům upravovat nebo 

Potřebujete si uspořádat 
svou audioknihovnu, pře-
vést sbírku cédéček do MP3, 
nebo si naopak vypálit oblí-
benou muziku? Vše potřeb-
né nabízí Music Studio!
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AceThinker Fone Keeper
je správce iPhonů či iPadů od stejného výrobce. S jeho nástroji lze například opravit 
problémy se samotným operačním systémem, které vedou k opakovaným restar-
tům nebo zamrzání. Dále jsou k dispozici funkce na zálohování obsahu a záchranu 
nechtěně smazaných fotek, videí i dalších souborů. Nechybí ani šikovný nástroj na 
přenos kompletního obsahu komunikátoru WhatsApp ze starého iPhonu na nový.



Steganos Safe 22

Šifrovaný trezor na USB
Program Steganos Safe 22 zřídí na dis-
ku vašeho počítače speciální šifrované 
úložiště, reprezentované jediným sou-
borem, k jehož obsahu bude umožněn 
přístup pouze po zadání příslušného 
hesla. Úložiště může mít velikost nejvý-
še 2 TB a můžete si jich vytvořit neome-
zené množství – samozřejmě s ohledem 
na volnou kapacitu pevného disku 
počítače. Po odemčení heslem bude úlo-

žiště fungovat jako běžná disková jed-
notka a stejně tak je s ním možné pra-
covat. Nemusíte se přitom vůbec starat 
o šifrování a dešifrování dat, které 
probíhá zcela automaticky. Vaším jedi-
ným úkolem je zvolit si dostatečně silné 
heslo, které si ovšem můžete nechat 
také vytvořit vestavěným generátorem. 
K uzamykání úložiště lze využít rovněž 
sekvenci obrázků. Pro ochranu dat po-
užívá Steganos Safe 384bitové AES-XEX 
šifrování, které je, za předpokladu pou-
žití silného hesla, zcela neprolomitelné. 
V programu můžete zašifrovat celý 
diskový oddíl nebo obsah USB flash 
disku. Velmi zajímavá je také možnost 
zašifrovat data v cloudových úložištích 
Dropbox, Disk Google a OneDrive. 
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 1 000 korun. Registrace 
do konce června 2022, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 8–11.

PC Trek Browser Password Recovery Tool

Obnova hesel v browseru
Téměř každý den se setkáváme s po-
třebou vytvářet nové účty na různých 
webových stránkách a neustále pou-
žívat nová a nová hesla. Protože počet 
takových účtů může být v průběhu let 
obrovský, neustále se potýkáme s pro-
blémem zapomenutých hesel. Zvláště 
pokud používáme různé počítače 
nebo více prohlížečů. Nástroj Browser 

Password Recovery Tool může během 
sekundy obnovit všechna hesla uložená 
v prohlížečích a umožní je uložit do tex-
tového souboru, takže už je nikdy neza-
pomenete. Pokud je počet obnovených 
hesel obrovský, můžete je snadno roztří-
dit nebo prohledat podle svých potřeb. 
Možnost obnovy hesla umožňuje pro-
gram provést téměř u všech prohlížečů 
založených na Chromu (Chromiu) nebo 
Mozille Firefox, včetně Avast Secure 
Browser, MS Edge, Opera, Vivaldi, Brave, 
Comodo Dragon, SRWare Iron, Cent, 
Pale Moon, Epic Privacy Browser, Torch, 
Tor Browser, Waterfox, SeaMonkey 
a mnoha dalších. Do výčtu je nutné při-
dat i končící Internet Explorer.
Licence pro Chip: Půlroční plná verze 
programu v ceně 500 korun. Registrace 
do konce června 2022, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk ČJ, AJ. Pro Windows XP–11.

Virtuální disk s chráněnými daty založíte 
v programu Steganos Safe tlačítkem se 
symbolem „+“ v hlavním okně programu. 
Otevře se přehledný průvodce nastave-
ním, ve kterém si nejdříve zvolíte typ šifro-
vaného úložiště, dále jeho název, umístění 
a kapacitu.

Nástroj Browser Password Recovery 
Tool skenuje a obnovuje hesla ve všech 
webových prohlížečích v počítači pouhým 
jedním kliknutím. Jednotlivé informace lze 
zkopírovat pro další použití nebo exporto-
vat všechna hesla do textového souboru.

Důležitá je samozřejmě volba správného 
hesla na ochranu vašich dat. Zde nabízí 
Steganos Safe několik možností. K dispo-
zici je i generátor hesel, stejně jako mož-
nost mít heslo na USB flash disku nebo 
použít dvoufaktorové ověřování.

Jak obnovit hesla u méně známých pro-
hlížečů založených na jádru Chromium? 
Vyberte možnost Browser na základě 
Chromium a do pole Vlastní cesta k profilu 
zadejte cestu k profilu prohlížeče, jehož 
hesla chcete obnovit.

Pokud potřebujete přenést hesla z inter-
netových prohlížečů na jiný počítač, mů-
žete využít nástroj na obnovu hesel jed-
ním kliknutím.

Velmi nenápadně, ale zato skutečně bez-
pečně můžete ochránit všechny důležité 
soubory, ke kterým se dostane pouze 
ten, kdo bude znát heslo.
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Ascomp F-Rename

Přejmenování souborů
Průzkumník Windows je tu s námi již 
desítky let a stále postrádá důležité 
funkce. Pokud chcete přejmenovat vel-
ké množství souborů najednou, musíte 
často provést spoustu ruč-
ní práce. Program F-Rena-
me je určený pro rychlé 
a snadné přejmenování 
souborů. Své uplatnění 

najde zejména u uživatelů, kteří pou-
žívají přístroje nebo softwarové ná-
stroje vytvářející soubory. F-Rename 
nabídne různé předpřipravené vzory 

přejmenování, které na-
bízejí vysokou flexibilitu. 
Nejenže umožňují použí-
vat mnoha značek, které 
mohou přímo obsahovat 
soubory v takzvaných 
metadatech, ale názvy 
pomáhají zkracovat, sklá-
dat a částečně nebo zcela 
nahrazovat stávající. 
Licence pro Chip: Časově 
neomezená plná verze pro-

gramu v ceně 450 korun. Registrace do 
konce června 2022, detaily najdete v po-
pisu na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk 
AJ, NJ. Určeno pro Windows XP–11.

Incomedia WebAnimator Go

Webové animace
Moderní webové stránky jsou plné 
animovaných bannerů s grafickým po-
zadím a texty. Abyste si mohli takové 
vytvořit i pro váš vlastní web, můžete 
použít plnou verzi aplikace WebAni-
mator Go, která vám po-
může. V tomto programu 
si stačí jen zvolit některou 
z dostupných šablon, které 
s sebou nesou zároveň 

i určitý styl animace obsahu, a pak do 
této šablony doplnit jednotlivé snímky 
animovaného banneru. Budete potře-
bovat grafiku na pozadí, připravenou 
v přesných rozměrech požadovaného 

banneru, a pak už si vy-
stačíte jen s texty, doplňo-
vanými přímo do editoru 
WebAnimator Go. Výsle-
dek lze exportovat ve for-
mátu HTML5 nebo jako 
animovaný GIF. Projekt si 
můžete samozřejmě uložit 
pro další zpracování.
Licence pro Chip: Časově 
neomezená plná verze 
programu v ceně 650 ko-

run. Registrace do konce června 2022, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno 
pro Windows 7–11.

Malware Hunter Pro

Optimalizace s antivirem
Program Malware Hunter vám pomůže 
zrychlit počítač a udržet jej ve skvělé 
kondici. Bonusem navíc je funkce 
na detekci a zablokování škodlivého 
softwaru v reálném čase. 
Malware Hunter pracuje 
automaticky na pozadí 
Windows a věnuje se 
zrychlení startu počítače, 
optimalizaci rychlosti 

připojení k internetu, odstranění 
zbytečných dat z pevného disku a vy-
čištění registru Windows. Z pohledu 
bezpečnosti program rozšiřuje funkce 

Windows Defenderu. Kon-
troluje stahované i spouš-
těné soubory a při zjištění 
nákazy je automaticky 
umístí do karantény, od-
kud nemohou váš počítač 
poškodit. Podle svého uvá-
žení je pak můžete buďto 
zlikvidovat, nebo zařadit 
na seznam výjimek. 
Licence pro Chip: Roční pl-
ná verze programu v ceně 

650 korun. Registrace do konce června 
2022, detaily najdete v popisu na Chip 
DVD a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Ur-
čeno pro Windows XP–11.

Program F-Rename je určený pro rychlé 
a snadné přejmenování souborů podle 
volitelných vzorů. Ty umožňují i takové 
vychytávky jako zkracování letopočtu, ig-
norování neplatných znaků nebo do názvu 
vložit informaci o času a datu vytvoření 
příslušného souboru.

Program WebAnimator Go se automaticky 
spustí v režimu průvodce, ve kterém si 
otevřete nový projekt a následně si pro 
něj zvolíte některou z dostupných šablon. 
V náhledu hned uvidíte, jakou má šablona 
animaci a můžete si zvolit styl animace tex-
tu. Pokud by vám výběr z výchozí nabídky 
šablon nestačil, můžete si dokoupit další.

Nabídka Zrychlení programu Malware 
Hunter umožňuje ovládat aplikace a služ-
by automaticky spouštěné se startem 
operačního systému Windows. Program 
ale neposkytuje k jednotlivým položkám 
žádnou nápovědu, takže byste si měli být 
jistí, co se právě chystáte deaktivovat.

ké množství souborů najednou, musíte nabídne různé předpřipravené vzory 

použít plnou verzi aplikace WebAni

z dostupných šablon, které 

v přesných rozměrech požadovaného 

bezpečnosti program rozšiřuje funkce 

Pokud už poněkolikáté od-
kládáte setřídění fotografií 
nebo hudebních dat, nyní 
máte šanci využít poloauto-
matický nástroj na hromad-
né přejmenování souborů.

Chcete si vytvořit vlastní 
webové stránky, ale nemáte 
čas vymýšlet design a ladit 
zdrojový kód? Použijte ši-
kovný program na tvorbu 
webů pomocí šablon.

Optimalizátor systému a ne-
náročný antivir, který pracu-
je automaticky a nevyžadu-
je aktivitu ani zvláštní zna-
losti uživatelů.
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Ahampoo Backup Pro 15

Zálohování dat i systému
Zálohování dat s pomocí Backup Pro 15 
zvládne opravdu každý. Navíc stačí jen 
jednou nastavit zálohovací úkoly, a už 
se nemusíte o nic starat. Zálohovací 

program provádí nejen zálohy vybra-
ných souborů a složek do libovolného 
umístění, ale umí také vytvořit kom-
pletní obrazy obsahu pevných disků 
či jednotlivých oddílů, ze kterých pak 
velmi rychle obnovíte nejen jednotlivé 
ztracené soubory, ale také ostatní data, 
potřebná k bezproblémovému chodu 
počítače. Ashampoo Backup dokonce 
zazálohuje i instalaci Windows, stejně 
jako všechny instalované aplikace 
a uživatelská nastavení, abyste mohli 
vše snadno přenést na nový disk. A co 
víc, pokud máte pevný disk počítače 
rozdělen na více oddílů, můžete s po-
mocí Backup zazálohovat například 
jen systémový oddíl, a ušetřit tak místo 
v úložišti záloh. Nastavené zálohovací 
úlohy probíhají podle časového plánu. 
Současně se můžete rozhodnout, kolik 
postupných verzí záloh bude uchová-
váno. Pro obnovu dat po havárii disku 
slouží záchranný USB flash disk nebo 
DVD. Více se dozvíte na S 142.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 800 ko-
run. Registrace do konce června 2022, 

detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno 
pro Windows 7–11.

Zálohovat celé disky včetně operačního 
systému, všech aplikací i dat může být 
naprosto snadné – stačí jen použít ná-
stroj, který to vše udělá za vás.

V hlavním okně programu Ashampoo  
Backup najdete přehled všech nasta-
vených úloh zálohování, a pokud ještě 
žádnou vytvořenou nemáte, můžete hned 
spustit průvodce plánem zálohování. 
Výborné je, že s vámi bude program v kaž-
dém kroku komunikovat česky.

Šikovnou funkcí, kterou v zálohovacích pro-
gramech většinou nenajdete, je kontrola 
pevných disků. Díky tomu můžete s aplika-
cí Ashampoo Backup včas odhalit problémy 
a poškození pevných disků a včasným zálo-
hováním se vyhnout ztrátě cenných dat.

Digitální Chip koupený v e-shopu www.chip.cz/digi je možné 
číst na počítači přímo v browseru a zároveň i v aplikaci Chip CZ 
na mobilu, tabletu a počítači. Uživatelský účet zajistí přístup 
nejen pro čtení, ale i do služby On-line DVD. 

Druhým způsobem je možnost koupit časopis přímo v mobil-
ní 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 adrese 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 inter-
netová verze fyzického disku Chip DVD. Po přihlá-
šení pomocí uživatelského účtu můžete procházet 
obsah a stahovat programy jako na DVD.

www.chip.cz/dvd

www.chip.cz/digi

1. Přístup k On-line DVD mají do svých účtů automaticky přidělený 
všichni předplatitelé tištěného a kombi předplatného od distributorů 
tisku SEND (ČR) a Magnet Press (SR). Stačí se jen přihlásit.

Další informace o fungování digitální části kombinovaného předplatné-
ho a řešení problémů: kombipredplatne@chip.cz.

2. Přístup mají do svých účtů automaticky přidělený také všichni čtenáři  
digitálního Chipu koupeného na e-shopu www.chip.cz/digi. 

3. Čtenáři digitálního Chipu, kteří si ho zakoupili přímo v mobilní  
aplikaci Chip CZ pro iOS/Android, se k On-line DVD dostanou zadáním 
svého e-mailu do rámečku výše. Doručený DVD kód odemkne přístup.

4. Čtenáři digitálního Chipu z Alza Media dostanou do 24 hodin po náku-
pu časopisu na e-mail registrovaný u Alzy automatickou zprávu obsahu-
jící DVD kód, který odemkne přístup k On-line DVD. 

   TIP    Informace a řešení problémů s On-line DVD: onlinedvd@chip.cz.
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