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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 12/2022

Abelssoft CleverPrint

Šetrný tisk
Pokud často tisknete a kromě vyšších nákladů za 
inkousty vám vrásky přidělává i spotřeba papíru, mů-
žete použít aplikaci CleverPrint, která se postaví mezi 
programy a lokální nebo síťové tiskárny a s ohledem 
na úsporu a ochranu životního prostředí optimalizuje 
tiskové úlohy. Program dokáže automaticky upravit 
stránky odstraněním zbytečných grafik či prázdných 
míst a umožňuje tisknout až osm stránek na jeden list 
papíru. Plná verze programu v ceně 1 000 korun bez 
funkčních a časových omezení, určeného pro Win 7–11.

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

Pokud potřebujete na pevném disku zvět-
šit nebo přesunout oddíl, tak se bez pomo-
ci plné verze Partition Expert neobejdete. 
Pro servis počítačů na dálku můžete použít 
AnyViewer, který zpřístupní plochu vzdá-
leného počítače. A lze jej využít i pro hra-

ní PC her na mobilu. Folder Hider dokáže 
zašifrovat a skrýt data a HT Work Focus 
reguluje počítačové aktivity zaměstnanců. 
Doporučujeme také editor AquaSoft Slide-
Show, který vytváří úžasné video prezenta-
ce z fotografií.  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 1. 11. 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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AnyViewer Professional

Vzdálené ovládání PC
S pomocí programu AnyViewer se mů-
žete prostřednictvím internetu připojit 
k pracovní ploše vzdáleného počítače 

a kompletně jej ovládat, podobně jako 
se známější alternativou TeamViewer. 
Připojit se můžete jednorázově pro-
střednictvím unikátního kódu, který 
si vyměníte prostřednictvím nějakého 
komunikátoru, nebo opakovaně pomo-
cí uživatelského účtu. Nastavit si při-
tom můžete rozlišení i kvalitu přenáše-
ného obrazu – podle toho, co vám vaše 
aktuální internetové připojení dovolí. 
Ke vzdáleným počítačům navíc můžete 
přistupovat i prostřednictvím variant 
aplikace AnyViewer pro smartphony 
a tablety s Androidem nebo iPhony 
a iPady. K dispozici je i funkce chatu na 
komunikaci se vzdáleným uživatelem 

nebo přehledný nástroj na přenos sou-
borů. Více se dozvíte na S 138.
Licence pro Chip: Tříletá licence Profe-
ssional v ceně 3 500 korun. Registrace 
do konce prosince 2022, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7–11, 
iOS a Android.

Franzis HDR Projects 7

Dokonalé snímky
Program HDR Projects je fotoeditor, 
určený pro vylepšení snímků pro-
střednictvím optimalizace řady filtrů, 
efektů a předpřipravených šablon. 
Ale umožňuje také ruční doladění 

všech přednastavených parametrů. 
Program pracuje s obrázky v běžných 
formátech, ale svou sílu projeví hlav-
ně v okamžiku, kdy mu předhodíte 
fotografii pořízenou v profesionálním 
fotoaparátu v RAW formátu. Pro snad-
nou a rychlou optimalizaci jednotlivé-
ho snímku nabízí program přednasta-
vené šablony, které kombinují různé 
filtry a efekty. Nastavení jednotlivých 
parametrů u každé předpřipravené 
šablony však můžete samozřejmě 
ručně doladit podle svých představ. 
K dispozici jsou i klasické fotoeditační 
nástroje pro nastavení průhlednosti, 
míry potlačení šumu, jasu, kontrastu, 
ostrosti a vyvážení barev. Nově pro-
gram nabízí inteligentní vylepšení  

detailů a automaticky detekuje šum 
nebo jiné poruchy obrazu ve fotografii. 
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 1 800 ko-
run. Registrace do konce prosince 2022, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno 
pro Windows 7–11.

V ovládacím panelu nástroje AnyViewer 
najdete nabídku Connect na jednorázové 
připojení ke vzdálenému počítači pomocí 
unikátního kódu. Důležitější je ale nabídka 
Device, kde najdete všechny počítače, na 
kterých máte instalován program Any-
Viewer se svým účtem.

Pomocí předpřipravených šablon, kte-
rých program HDR Project nabízí více než 
stovku, rychle vyberete originální úpravu 
vzhledu svého snímku. Rychlé porovná-
ní celého snímku před a po provedení 
změn umožňuje okno Compare Window 
s chytrým posuvníkem přímo na náhledu 
fotografie.

Ani nejmodernější snímače nedokážou 
zachytit plný barevný rozsah obrazu tak 
jako lidské oko. S chytrými HDR filtry se 
lze k ideálu přiblížit.

Potřebujete pracovat se svým počítačem, 
když nejste doma? Pomáháte rodičům 
a přátelům při problémech s jejich stroji? 
Máme pro vás perfektní nástroj.



AquaSoft SlideShow 11 Premium

Prémiové  
fotoprezentace
Program AquaSo® SlideShow umí vytvářet efektní prezentace 
fotogra¯í, plné animací a přechodů a exportovat je v různých 
videoformátech.

Když už jste si dali práci s pořízením 
pěkných záběrů, a cestovali za nimi 
třeba i přes půl světa, měli byste je 
umět také patřičně odprezentovat. 
V programu AquaSoft SlideShow 
můžete dělat mnohem více, než jen 
vytvářet obyčejné prezentace fotek 
z dovolených s několika přechodo-
vými efekty. Program vytváří pre-
zentace, které mohou vypadat skoro 
jako opravdové filmy. A podobným 
způsobem se s programem také pra-
cuje. V uživatelském rozhraní totiž 

najdete klasickou časovou osu, na kte-
rou zařadíte snímky, stejně jako třeba 
videozáběry, a můžete dále pracovat 
samostatně s obrazovou i zvukovou 
složkou vaší budoucí prezentace. 
Jednotlivé snímky a jejich pozadí lze 
při zobrazení vylepšit animacemi, na 
vloženou mapu můžete načrtnout 
trasu absolvované cesty a dále do-
plnit například i animované titulky 
nebo efekt pohybu kamery nad pre-
zentovanými snímky. Prezentace lze 
členit do kapitol, snímky skládat do 
efektních koláží a jednotlivé fotky 
také upravovat. Uživatelské rozhraní 
programu AquaSoft SlideShow se 
může na první pohled jevit jako hod-
ně složité, což bezpochyby souvisí 
s opravdu rozsáhlou nabídkou funkcí 
této aplikace. Nicméně, s tvorbou 
nových prezentací pomohou také při-
pravené šablony a průvodci.

V nejnovější verzi se program již 
nejmenuje AquaSoft SlideShow, ale 
AquaSoft Photo Vision, aktuálně s po-
řadovou číslovkou 13. Změna názvu 

naznačuje, že se tato aplikace soustře-
dí i na jiné funkce a možnosti než jen 
přehrávání fotografií v líbivých pre-
zentacích a stává se vyspělým video-
editorem. Aquasoft Photo Vision má 
tedy k dispozici širokou škálu efektů, 
animací, přechodů, filtrů nebo funkci 
pohybu po naznačených křivkách, 
ale také umožňuje kombinovat videa 
a efekty na více stopách, podobně 
jako jsme na to zvyklí v klasických 
videoeditorech. Výrazně inovovaný je 
i design uživatelského rozhraní apli-
kace Aquasoft Photo Vision 13. Známá 
struktura prostředí programu zůstala 
zachována, ale nyní vypadá aplikace 
celkově svěžeji a je lépe ovladatelná. 
Navíc je nově možné vybírat z něko-
lika designů uživatelského prostředí. 
Novinkou jsou různé přidané šablony 
a také integrování zásuvných modulů 
Adobe Premiere Pro a OpenFX.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 1 400 ko-
run. Registrace do konce prosince 2022, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno 
pro Windows 7–11.

Pro usnadnění práce při vytváření nové 
prezentace můžete použít tzv. inteligentní 
šablony. Použijte volbu New | Use In-
telligent templates, ta otevře nové okno 
s průvodcem, který vám výrazně usnadní 
jednotlivé kroky vytvoření videoprezenta-
ce z vašich fotek.

Podle tématu své prezentace byste měli 
zvolit některou z grafických šablon, do 
které pak AquaSoft SlideShow zasadí vaše 
snímky. Necelé dvě desítky šablon pokrý-
vají témata jako dovolená, narozeniny, 
svatba, rodinné album atd. Další šablony 
lze do programu dokoupit.

Styl práce v programu AquaSoft Slide-
Show se hodně podobá úpravám filmů ve 
videoeditorech. Takže zde máme několik 
stop, na které se vkládají použité snímky, 
efekty, titulky a také zvuky. Například 
efekty pak stačí jednoduše přetáhnout 
myší z karty Image effects na konkrétní 
snímek v časové ose.

Nakonec použijte volbu Project | Export, 
která vám umožní vytvořit nejen filmové 
DVD s videoprezentací, ale také vygenero-
vat možná užitečnější soubor s videem ve 
formátu MP4. Takové video pak přehrajete 
ve většině chytrých televizí a také v mobil-
ních zařízeních.

Pokud chcete zážitky z cest i jiné fotky 
předvést přátelům skutečně profesio-
nálním způsobem, bude pro vás pro-
gram AquaSoft SlideShow nedocenitel-
ným pomocníkem.
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Partition Expert Pro 6.4

Expert na disky
Aplikace Partition Expert nabízí kom-
pletní řešení pro správu pevných disků 
a diskových oddílů. Při instalaci nového 
disku vám přijdou vhod nástroje pro 
vytvoření nových diskových oddílů 

a jejich formátování, při běžném pou-
žívání počítače zase využijete funkce 
pro defragmentaci, bezpečné mazání 
nepotřebných dat jejich opakovaným 
přepsáním nebo úpravu velikosti exis-
tujících diskových oddílů podle aktu-
ální potřeby. Bezpečí vašich dat zajistí 
nástroje na zálohování formou kopí-
rování dat z celých disků nebo jejich 
oddílů na záložní disky. Krizové situace 
pomohou řešit funkce pro kontrolu 
a opravu chyb i vadných sektorů disku. 
Hlavní funkce programu Partition Ex-
pert byste sice našli i v základní výbavě 
operačního systému Windows, ale zde 
jsou tyto nástroje zabaleny do uživatel-
sky příjemného, přehledného prostředí, 
u kterého ani nevadí, že je k dispozici 
pouze v angličtině.

Chip připravil nejen klasický insta-
látor plné verze programu Partition Ex-
pert, ale také přenosnou edici této užiteč-
né aplikace. Tuto verzi použitelnou bez 
instalace lze nahrát například na USB 
flash disk. Více se dozvíte na S 142.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 1 600 ko-
run. Registrace do konce prosince 2022, 

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

Software Updater 5 Pro

Aktualizace aplikací
Aktualizace programů nejsou důležité 
jen kvůli novým funkcím a opravám 
chyb, ale často také přinášejí záplaty 
bezpečnostních mezer. Pravidelná 
kontrola dostupnosti nových verzí 

používaných programů se vám tedy 
vyplatí hned dvakrát. Bylo by ale zdlou-
havé procházet webové stránky tvůrců 
jednotlivých aplikací, kteří často neumí 
dostupnost a aplikaci aktualizace pro-
vést sami, protože ani v nenovější verzi 
Windows 11 není integrován žádný 
modul, který by tuto činnost zajišťoval 
i pro programy samostatně instalované 
mimo Microsoft Store. Pomůže vám 
aplikace IObit Software Updater, která 
provádí kontrolu dostupnosti aktuali-
zací instalovaného softwaru automa-
ticky a upozorní vás na nové verze ke 
stažení. Následně Software Updater 
stáhne nejnovější instalační balíčky 
a rovnou také, zcela bez vašeho zásahu, 
provede instalaci nových verzí softwa-
ru. Šikovné je, že vám IObit Software 
Updater zároveň pomůže i s instalací 
zdarma dostupných aplikací pro různé 
účely, abyste si doplnili softwarovou 
výbavu počítače. 
Licence pro Chip: Roční plná verze 
programu v ceně 300 korun. Regist-
race do konce prosince 2022, detaily 
najdete v popisu na Chip DVD  

a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno 
pro Windows XP–11.

Úvodní nabídka Můj software obsahuje 
přehled programů instalovaných ve va-
šem počítači, společně s informací o in-
stalované verzi a případně i dostupnosti 
aktualizace. IObit Software Updater takto 
rozpozná a případně aktualizuje stovky 
různých programů.

Ke změně velikosti oddílu slouží v progra-
mu Partition Master funkce Resize/Move 
Volume. Výběrem Delete Volume oddíl 
odstraníte a pokud chcete bezpečně a ne-
návratně odstranit data z oddílu, použijte 
funkci Wipe Volume.

Velmi užitečná funkce Software Updater 
vám pomůže s instalací bezplatně použitel-
ných programů pro přehrávání multimédií, 
zabezpečení počítače, surfování na inter-
netu a mnoho dalších účelů – automaticky 
a bez nutnosti vašeho zásahu.

Velmi užitečná je funkce pro kopírování 
obsahu celých diskových oddílů. Využijete 
ji například při koupi nového počítače 
nebo disku. Partition Expert zkopíruje 
operační systém, aplikace, ovladače a uži-
vatelská nastavení i data. 

Nebaví vás pravidelně kontrolovat a ná-
sledně aktualizovat programy instalova-
né v počítači? Šikovná aplikace vás této 
práce zbaví.

Potřebujete instalovat nový pevný disk 
a rozdělit jej na oddíly? Nebo spravovat 
již používané disky? S funkcemi Win-
dows si často nevystačíte.
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Wise Folder Hider Pro

Skryjte důležitá data
S aplikací Wise Folder Hider můžete 
chránit důležité soubory i celé složky 
spolehlivým šifrováním, aby se k jejich 
obsahu nedostal nikdo nepovolaný. 

Můžete se přitom rozhodnout, zda sou-
bory jen zašifrujete, aby nebyly čitelné 
bez přístupového hesla, nebo je rovnou 
i skryjete, aby nikdo ani netušil, že se 
ve vašem počítači vůbec nějaká tajná 
data nacházejí. Pro šifrování souborů 
používá Wise Folder Hider speciální 
virtuální diskový oddíl, se kterým se po 
jeho odemknutí heslem pracuje stejně 
jako s kterýmkoli jiným diskem. Velmi 
užitečná je také funkce pro zašifrová-
ní obsahu USB flash disků, takže se 
k vašim souborům nikdo nedostane, 
ani když celý disk ztratíte. Uzamknout 
a skrýt před očima jiných uživatelů lze 
soubory, složky i celé disky. K otevření 
skrytých dat není možno se dopra-
covat ani přes příkazový řádek, ani 
díky různým bootovacím záchranným 
systémům, které se na dešifrování 
specializují. I když je možné soubory 
specializovanými technikami odhalit, 
nelze je dešifrovat. Pokud chcete použít 
šifrování, nejprve jste vyzváni k vytvo-
ření nové diskové jednotky. 
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 600 korun. 

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

Audials One 2023 SE

Hudba na přání
S programem Audials One 2022 SE je 
možné ukládat si do počítače skladby 
z desítek tisíc internetových rádií. 
Takto rozsáhlou nabídku najdete v da-
tabázi aplikace Audials One 2022 SE, 

stejně jako je možné stahovat hudbu 
ze serverů YouTube a Vimeo nebo, po-
kud máte aktivní předplatné, tak i ze 
streamovacích služeb Spotify a Tidal. 
Stažené skladby program automaticky 
rozdělí, popíše a zařadí do vaší rozšiřu-
jící se hudební knihovny. Tyto skladby 
si navíc můžete přehrávat nejen ve 
svém počítači, ale rovnou si je také 
zkopírovat do mobilu – ve formátu, 
který je pro smartphony nejvhodnější. 
K dalším funkcím programu Audials 
One 2022 SE patří i automatické staho-
vání hudby ve zvolený čas, nebo staho-
vání pravidelně zveřejňovaných pod-
castů. A pokud se nespokojíte jen se 
zvukovou stopou, můžete si stahovat 
i videoklipy. Audials One 2022 SE navíc 
může sloužit i jako přehrávač hudby 
z internetu, aniž byste ji stahovali. Vý-
robce nabízí i mobilní aplikace Audials 
Play pro Android nebo iOS.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 250 korun. 
Registrace do konce prosince 2022, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno 
pro Windows 7–11.

Aplikace Folder Hider umožní skrýt vy-
brané soubory a složky na vašem počítači 
nebo na USB disku. Stačí do aplikace myší 
přetáhnout soubory nebo složky a ty se 
v tom okamžiku stanou neviditelné pro 
systém, aplikace i uživatele.

Vyhledávání hudby ke stažení můžete 
začít přímo v hlavním okně na záložce 
Home pomocí vyhledávače. Nejčastějším 
zdrojem stahování bývá server YouTube, 
ale pokud máte účty u služeb Spotify ne-
bo Tidal, můžete hudbu stahovat i z těch-
to služeb.

Složky, soubory a disky lze přidat poho-
dlně i pomocí kontextové nabídky. Samo-
zřejmě ale nadále platí to, že ke skrytým 
datům se dostanete jen prostřednictvím 
aplikace Folder Hider.

Na záložce Radio, najdete především vý-
běr 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.

Máte v počítači citlivá data, která nejsou 
pro cizí oči? Skryjte je s touto aplikací. 
Nenajde je ani zvědavec, ani Průzkumník 
Windows.

Nechcete utrácet za streamovací služby, 
ale rádi byste měli k dispozici bohatou 
hudební sbírku? Stáhněte si legálně neo-
mezené množství skladeb.
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Digitální Chip - dvě možnosti nákupu

HT Work Focus

Sledování uživatelů
V programu HT Work Focus lze upra-
vovat seznamy zakázaných i povo-
lených webových stránek a časově 
limitovat přístup k internetu. Kromě 

konkrétních internetových adres lze 
zablokovat i celé okruhy stránek dle 
jejich obsahu (sociální sítě, seznamky, 
stránky pro dospělé atd.). HT Work 
Focus umožňuje také blokovat spou-
štění vybraných aplikací a her, stejně 
jako nastavit denní časový limit či 
týdenní harmonogram jejich možného 
používání. Přednastaveno je několik 
výchozích aplikací, ale můžete omezit 
i používání libovolných dalších pro-
gramů instalovaných v počítači. Dále 
je možné blokovat i přístup k různým 
systémovým nastavením a nástrojům, 
jako například k Editoru registru, 
Správci úloh, PowerShellu nebo Na-
stavení ve Windows. Veškeré aktivity 
všech uživatelů jsou protokolovány 
a v nastaveném intervalu lze také poři-
zovat snímky obrazovky. Velkou výho-
dou je i možnost kontroly uživatelů na 
dálku prostřednictvím místní sítě.
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 1 800 korun. Registrace 
do konce prosince 2022, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk AJ. Určeno pro Windows XP–11.

Potřebujete vědět, co s počítači dělají 
další uživatelé v rámci vaší sítě? Můžete 
to zjistit pomocí přehledů i pravidelně 
pořizovaných snímků obrazovky.

V rámci nabídky Rules lze v aplikaci HT 
Work Focus nastavit pravidla pro používá-
ní internetu a blokování vybraných webo-
vých stránek, stejně jako zablokování apli-
kací i položek nastavení a systémových 
nástrojů, ke kterým nemají mít uživatelé 
sledovaného počítače přístup. V nabídce 
Reports se nacházejí přehledy použitých 
aplikací a navštívených webových stránek.

Stejný ovládací panel jako v lokálně insta-
lované aplikaci HT Work Focus najdete ta-
ké v administrátorské aplikaci HT Remote 
Manager nebo v internetovém prohlížeči, 
kde se přihlásíte ke vzdálené správě 
sledovaného počítače. Určitě ale změňte 
výchozí heslo pro vzdálenou správu.

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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