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Úspěšný start

1

Úspěšný start

1.1

O příručce
Tato příručka je určena pro všechny uživatele, kteří se chtějí naučit používat aplikaci Nero
BurnRights. Je založena na procesech a vysvětluje způsob dosažení konkrétních cílů krok
za krokem.
S ohledem na co nejlepší využití tohoto dokumentu si povšimněte následujících konvencí:
Označuje varování, podmínky či pokyny, které je třeba plně dodržovat.

Označuje doplňující informace či rady.

1. Start...

Číslo na začátku řádku označuje výzvu k akci. Tyto akce proveďte
v uvedeném pořadí.
Označuje průběžný výsledek.

Označuje výsledek.

OK

Označuje části textu či tlačítka, která se objevují v rozhraní programu.
Zobrazují se tučně.

(viz...)

Označuje odkazy na další kapitoly. Jsou provedeny ve formě odkazů
a zobrazují se červeně a podtrženě.

[…]

1.2

Označuje klávesové zkratky pro zadávání příkazů.

O aplikaci Nero BurnRights
Aplikace Nero BurnRights umožňuje správci systému oprávnit uživatele bez práv správce k
vypalování disků a připojování nových vypalovaček. Je to nezbytné, protože uživatelé bez
práv správce nemají přístup k ovladačům potřebným k vypalování disků a připojování
nových vypalovaček.
Navíc může správce systému uživatelům bez práv správce přidělovat práva k jednotlivým
vypalovačkám nebo aplikacím Nero.

1.3

Systémové požadavky
Aplikace Nero BurnRights je součástí produktu Nero, který jste nainstalovali. Požadavky
aplikace na systém jsou stejné jako požadavky produktu. Podrobné požadavky na systém
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tohoto produktu a všech dalších produktů Nero naleznete v části Podpora na webových
stránkách www.nero.com.

1.4

Spuštění programu
Nero BurnRights lze otevřít několika způsoby, které se mohou lišit v závislosti na faktorech
jako je nainstalovaný produkt a používaný operační systém.


V systému Windows 7 a starších verzích systému Windows lze aplikaci Nero BurnRights
otevřít takto:



Start (ikona Start) > (Všechny) programy > Nero > Nero 2015 > Nero BurnRights



ikona



V systému Windows 8 lze aplikaci Nero BurnRights otevřít takto:



dlaždice Nero 2015 (obrazovka Start systému Windows 8) nebo ikona

Nero 2015 na ploše

Nero 2015

na ploše (plocha systému Windows 8), pokud používáte Nero 2015


dlaždice Nero BurnRights (obrazovka Start systému Windows 8), pokud používáte Nero
BurnRights bez nainstalované sady Nero 2015
Aplikaci Nero BurnRights lze spustit také z Ovládacích panelů.
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Jednoduché okno nástroje Nero BurnRights v systému Windows® XP

2
Jednoduché okno nástroje Nero BurnRights v systému
Windows® XP
Po spuštění aplikace Nero BurnRights v systému Windows XP se otevře okno Nero
BurnRights.

Okno Nero BurnRights

K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Tlačítko volby
Všichni

Přidělí práva k vypalování všem uživatelům.

Tlačítko volby

Přiděluje práva k vypalování pouze členům skupiny Nero v
Členové skupiny Nero systému Windows. Pokud nebyla skupina Nero v systému
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Windows vytvořena, aplikace Nero BurnRights skupinu
automaticky vytvoří.
Tlačítko volby
Správci
Tlačítko
Resetovat práva k
vypalování
Zaškrtávací políčko
Automaticky použít
nastavení pro nově
instalované jednotky
Tlačítko
Rozšířené

Přidělí práva k vypalování pouze správcům. Správci jsou
uživatelé, kteří mají ve svém uživatelském profilu v systému
Windows nastavena oprávnění správce.
Resetuje oprávnění k vypalování na výchozí hodnoty. Ve
výchozím nastavení je oprávnění k vypalování přiděleno pouze
správcům.
Automaticky použije nastavení pro všechny nově instalované
jednotky. Pokud není toto políčko zaškrtnuto, musí správce
instalovat nové jednotky ručně.
Otevře rozšířené zobrazení okna aplikace Nero BurnRights (viz
Rozšířené okno aplikace Nero BurnRights v systému Windows®
XP→ 9).

Tlačítko
Zobrazí online nápovědu.
Tlačítko
OK
Tlačítko
Storno
Tlačítko
Použít

Aplikuje provedené nastavení a zavře okno Nero BurnRights.

Zruší provedená nastavení a zavře okno Nero BurnRights.
Použije všechna nastavení bez zavření okna aplikace Nero
BurnRights.

Skupiny, ke kterým lze přiřadit uživatele, jsou k dispozici nebo je lze vytvořit,
pouze pokud je počítač přiřazen k doméně.
Uživatelé, kterým byla odepřena práva k vypalování, nemohou vypalovat disky
pomocí instalované vypalovačky. Tito uživatelé mají přístup pouze k Image
Recorder a mohou vypalovat obrazy disku.
V síti se správou uživatelů prostřednictvím Active Directory musí být oprávnění
vypalovat udělena všem uživatelům. Toho lze dosáhnout klepnutím na tlačítko
volby Všichni. Jinak lze uživatelská práva udělit pouze místním uživatelům.
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3
Rozšířené okno aplikace Nero BurnRights v systému
Windows® XP
Po spuštění aplikace Nero BurnRights v systému Windows XP a klepnutí na tlačítko
Rozšířené se otevře rozšířené okno aplikace Nero BurnRights. Zde můžete jednotlivě dle
potřeby nastavovat a přiřazovat práva k vypalování a další práva.
Po zvolení položky v navigačním stromě se napravo zobrazí příslušná obrazovka.

Okno Nero BurnRights

V navigačním stromě jsou k dispozici následující položky:
Zobrazí obrazovku Skupina uživatelů oprávněná vypalovat.
Vypalování

K dispozici jsou možnosti Všichni, Členové skupiny Nero a
Správci.
Ve výchozím nastavení mají úplná práva k vypalování pouze správci.

Zařízení

Nabízí seznam zařízení, ke kterým můžete přiřazovat uživatelská
práva.
Můžete přidělovat uživatelská práva k jednotlivým zařízením nebo ke
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všem najednou.
Pro každou položku nebo podpoložku jsou k dispozici možnosti
Všichni, Správci a Nikdo.
Ve výchozím nastavení mají úplná práva k vypalování pouze správci.
Nabízí seznam aplikací, ke kterým můžete přiřazovat uživatelská
práva.
Aplikace Nero

Můžete přiřazovat různá uživatelská práva pro jednotlivé formáty,
aplikace a kompilace.
Pro každou položku nebo podpoložku jsou k dispozici možnosti
Všichni a Nikdo.
Ve výchozím nastavení má každý úplné oprávnění k užívání.
Nabízí seznam nástrojů, ke kterým můžete přiřazovat uživatelská
práva.

Nero Toolkit

Můžete přiřazovat různá uživatelská práva pro jednotlivé nástroje.
Pro každou položku nebo podřízenou položku jsou k dispozici
tlačítka Všichni a Nikdo.
Ve výchozím nastavení má každý úplné oprávnění k užívání.

V systému Windows XP jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko volby
Všichni
Tlačítko volby
Členové skupiny
Nero
Tlačítko volby
Správci
Tlačítko volby
Nikdo

Přiřazuje práva k vypalování nebo další práva všem uživatelům.
Přiděluje práva k vypalování nebo další práva pouze členům
skupiny Nero v systému Windows. Pokud nebyla skupina Nero v
systému Windows vytvořena, aplikace Nero BurnRights skupinu
automaticky vytvoří
Přiřazuje práva k vypalování nebo další práva pouze správcům.
Správci jsou uživatelé, kteří mají podle uživatelského profilu v
systému Windows práva správce.
Vypíná práva k vypalování nebo další práva všem uživatelům.

Zaškrtávací políčko
Automaticky použít Automaticky použije nastavení pro všechny nově instalované
nastavení pro nově jednotky. Pokud není toto políčko zaškrtnuto, musí správce
instalovat nové jednotky ručně.
instalované
jednotky
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Tlačítko
Resetovat práva k
vypalování
Tlačítko
Jednoduché
Tlačítko
Reset
Tlačítko
Export

Resetuje oprávnění k vypalování na výchozí hodnoty. Ve výchozím
nastavení je oprávnění k vypalování přiděleno pouze správcům.
Otevře jednoduché zobrazení okna aplikace Nero BurnRights (viz
Jednoduché okno nástroje Nero BurnRights v systému Windows®
XP→ 7).
Obnoví výchozí nastavení všech konfigurací uživatelských práv pro
všechny funkce a aplikace s výjimkou práv k vypalování.
Vytvoří soubor registru s nastaveními oprávnění kromě oprávnění k
vypalování.

Tlačítko
Zobrazí online nápovědu.
Tlačítko
OK
Tlačítko
Storno
Tlačítko
Použít

Použije všechny změny a zavře okno aplikace Nero BurnRights.

Zruší provedená nastavení a zavře okno Nero BurnRights.
Použije všechny změny bez zavření okna aplikace Nero
BurnRights.

Skupiny, ke kterým lze přiřadit uživatele, jsou k dispozici nebo je lze vytvořit,
pouze pokud je počítač přiřazen k doméně.
Uživatelé, kterým byla odepřena práva k vypalování, nemohou vypalovat disky
pomocí instalované vypalovačky. Tito uživatelé mají přístup pouze k Image
Recorder a mohou vypalovat obrazy disku.
V síti se správou uživatelů prostřednictvím Active Directory musí být oprávnění
vypalovat udělena všem uživatelům. Toho lze dosáhnout klepnutím na tlačítko
volby Všichni. Jinak lze uživatelská práva udělit pouze místním uživatelům.
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Jednoduché okno aplikace Nero BurnRights v systémech
Windows Vista, Windows 7 a Windows 8
Po spuštění aplikace Nero BurnRights v systému Windows Vista, Windows 7 nebo Windows
8 se otevře okno aplikace Nero BurnRights.

Okno Nero BurnRights

K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Přepínač
Všichni

Přidělí práva k vypalování všem uživatelům.
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Přepínač
Správci
Přepínač
Nikdo
Tlačítko
Rozšířené

Přidělí práva k vypalování pouze správcům. Správci jsou
uživatelé, kteří mají podle uživatelského profilu v systému
Windows práva správce.
Vypíná práva k vypalování všem uživatelům.
Otevře rozšířené zobrazení okna aplikace Nero BurnRights (viz
Rozšířené okno aplikace Nero BurnRights v systémech
Windows Vista, Windows 7 a Windows 8→ 14).

Tlačítko
Zobrazí online nápovědu.
Tlačítko
OK
Tlačítko
Storno
Tlačítko
Použít

Aplikuje provedené nastavení a zavře okno Nero BurnRights.

Zruší provedená nastavení a zavře okno Nero BurnRights.

Použije nastavení bez zavření okna aplikace Nero BurnRights.

Skupiny, ke kterým lze přiřadit uživatele, jsou k dispozici nebo je lze vytvořit,
pouze pokud je počítač přiřazen k doméně.
Uživatelé, kterým byla odepřena práva k vypalování, nemohou vypalovat disky
pomocí instalované vypalovačky. Tito uživatelé mají přístup pouze k Image
Recorder a mohou vypalovat obrazy disku.
V síti se správou uživatelů prostřednictvím Active Directory musí být oprávnění
vypalovat udělena všem uživatelům. Toho lze dosáhnout klepnutím na tlačítko
volby Všichni. Jinak lze uživatelská práva udělit pouze místním uživatelům.
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Rozšířené okno aplikace Nero BurnRights v systémech
Windows Vista, Windows 7 a Windows 8
Po spuštění aplikace Nero BurnRights v systému Windows Vista, Windows 7 nebo Windows
8 a klepnutí na tlačítko Rozšířené se otevře rozšířené okno aplikace Nero BurnRights. Zde
můžete jednotlivě dle potřeby nastavovat a přiřazovat práva k vypalování a další práva.
Po zvolení položky v navigačním stromě se napravo zobrazí příslušná obrazovka.

Okno Nero BurnRights

V navigačním stromě jsou k dispozici následující položky:
Zobrazí obrazovku Skupina uživatelů oprávněná vypalovat.
Nabízí seznam zařízení, ke kterým můžete přiřazovat uživatelská
práva.
Vypalování

Můžete přidělovat uživatelská práva k jednotlivým zařízením nebo ke
všem najednou.
Pro každou položku nebo podpoložku jsou k dispozici možnosti
Všichni, Správci a Nikdo.
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Ve výchozím nastavení má každý úplné oprávnění k vypalování.
Nabízí seznam aplikací, ke kterým můžete přiřazovat uživatelská
práva.
Aplikace Nero

Můžete přiřazovat různá uživatelská práva pro jednotlivé formáty,
aplikace a kompilace.
Pro každou položku nebo podřízenou položku jsou k dispozici
tlačítka Všichni a Nikdo.
Ve výchozím nastavení má každý úplné oprávnění k užívání.
Nabízí seznam nástrojů, ke kterým můžete přiřazovat uživatelská
práva.

Nero Toolkit

Můžete přiřazovat různá uživatelská práva pro jednotlivé nástroje.
Pro každou položku nebo podřízenou položku jsou k dispozici
tlačítka Všichni a Nikdo.
Ve výchozím nastavení má každý úplné oprávnění k užívání.

Na pravé straně okna jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Přepínač
Všichni
Přepínač
Správci
Přepínač
Nikdo
Tlačítko
Jednoduché
Tlačítko
Reset
Tlačítko
Export

Přiřazuje práva k vypalování nebo další práva všem uživatelům.
Přiřazuje práva k vypalování nebo další práva pouze správcům.
Správci jsou uživatelé, kteří mají podle uživatelského profilu v
systému Windows práva správce.
Vypíná práva k vypalování nebo další práva všem uživatelům.
Otevře jednoduché zobrazení okna aplikace Nero BurnRights (viz
Jednoduché okno aplikace Nero BurnRights v systémech Windows
Vista, Windows 7 a Windows 8→ 12).
Obnoví výchozí nastavení všech konfigurací uživatelských práv pro
všechny funkce a aplikace s výjimkou práv k vypalování.
Vytvoří soubor registru s nastaveními oprávnění kromě oprávnění k
vypalování.

Tlačítko
Zobrazí online nápovědu.
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Tlačítko
OK
Tlačítko
Storno
Tlačítko
Použít

Použije všechny změny a zavře okno aplikace Nero BurnRights.

Zruší provedená nastavení a zavře okno Nero BurnRights.
Použije všechny změny bez zavření okna aplikace Nero
BurnRights.

Skupiny, ke kterým lze přiřadit uživatele, jsou k dispozici nebo je lze vytvořit,
pouze pokud je počítač přiřazen k doméně.
Uživatelé, kterým byla odepřena práva k vypalování, nemohou vypalovat disky
pomocí instalované vypalovačky. Tito uživatelé mají přístup pouze k Image
Recorder a mohou vypalovat obrazy disku.
V síti se správou uživatelů prostřednictvím Active Directory musí být oprávnění
vypalovat udělena všem uživatelům. Toho lze dosáhnout klepnutím na tlačítko
volby Všichni. Jinak lze uživatelská práva udělit pouze místním uživatelům.
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Kontakt
Nero BurnRights je produkt společnosti Nero AG.

Nero AG
Rueppurrer Str. 1a

Internet:

www.nero.com

76137 Karlsruhe

Nápověda:

http://support.nero.com

Německo

Fax:

+49 721 6272 6499

Copyright © 2014 Nero AG a držitelé licencí. Všechna práva vyhrazena.
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