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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
ControlCenter. 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 ControlCenter
Pomocí nástroje Nero ControlCenter můžete u produktů Nero spravovat sériová čísla,
aktualizace, nastavení aktualizací, nastavení možností online a jazyk zobrazení. Můžete
přidávat a odstraňovat sériová čísla a vyhledávat nové aktualizace k produktům Nero.
Nástroj Nero ControlCenter vám také umožní definovat různá nastavení připojení produktů
Nero k internetu.

1.3

Systémové požadavky
Aplikace Nero ControlCenter je součástí produktu Nero, který jste nainstalovali. Požadavky
aplikace na systém jsou stejné jako požadavky produktu. Podrobné požadavky na systém
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Úspěšný start

tohoto produktu a všech dalších produktů Nero naleznete v části Podpora na webových
stránkách www.nero.com.

1.4

Spuštění programu
Nero ControlCenter 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
ControlCenter otevřít takto:



Start (ikona Start) > (Všechny) programy > Nero > Nero ControlCenter



ikona

Nero 2015 na ploše

Spouštěč aplikací
Nero 2015 poskytuje snadný přístup k aplikacím Nero,
nabízí informace týkající se hlavních případů použití a poskytuje odkazy na
průvodce a další užitečné webové stránky společnosti Nero.



V systému Windows 8 lze aplikaci Nero ControlCenter otevřít takto:



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

Nero 2015

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


dlaždice Nero ControlCenter (obrazovka Start systému Windows 8) nebo ikona Nero
ControlCenter na ploše (plocha systému Windows 8), pokud používáte jeden ze
samostatných produktů, jako například Nero Burning ROM 2015

Nero ControlCenter

6

Přehled

2

Přehled
Nero ControlCenter nabízí následující nastavení pro produkty Nero:
Zobrazuje zadaná sériová čísla a nabízí možnost přidávat nová
sériová čísla a provádět aktualizaci produktu.
Sériová čísla

Umožňuje vám provádět aktualizaci produktů Nero.
Aktualizovat

Možnosti online

Umožňuje změnit nastavení účasti v Programu vylepšování
produktů Nero. Můžete také změnit Možnosti aktualizace, tj.
zda a jak často mají být kontrolovány aktualizace produktu Nero
ControlCenter.

Umožňuje vám nastavit jazyk zobrazení pro vaše produkty Nero.
Jazyk

Některé ikony a příslušné obrazovky nemusí být k dispozici; závisí to na sériovém
čísle a na konfiguraci systému.
Rozdíl mezi ugradem a aktualizací
Upgrade se provádí na další verzi produktu Nero nebo na plnou verzi (např.
můžete provést upgrade z verze Nero 9 na Nero Multimedia Suite 10, nebo z
verze Essentials na plnou verzi) a je k dispozici za rozumnou cenu. Poskytuje
nové funkce nebo rozšiřuje stávající.
Aktualizace se provádí v rámci verze produktu Nero a je zdarma. Používá se k
aktualizaci stávajících funkcí.

Viz také
 Aktualizovat →12
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Sériová čísla
Na obrazovce Sériová čísla jsou uvedeny nainstalované produkty Nero. Můžete zde zadat
nová sériová čísla nebo odstranit stará. Sériové číslo je jedinečné číslo, které identifikuje
kopii nainstalovaného produktu Nero. Určuje produkt a také jeho typ, tj. zda jde o verzi
Essentials, zkušební, nebo komerční. Moduly plug-in mají rovněž samostatná sériová čísla.
U každého nainstalovaného produktu Nero je zobrazen název produktu, příslušné sériové
číslo, datum platnosti a stav. V závislosti na typu produktu a jeho verzi nemusí být sériové
číslo zobrazeno obyčejným textem, ale přesto je uloženo v počítači za účelem identifikace
produktu a verze.

Sériová čísla

Vedle zobrazených informací jsou dostupná následující tlačítka:
Upgrade

Otevře webové stránky, které vám poskytnou přizpůsobenou
nabídku upgradu v závislosti na vybraném produktu Nero.

Umožňuje provádět kontrolu, zda máte nainstalovány všechny
aplikace dostupné k zadaným sériovým číslům. V dalším
Dostupné aplikace samostatném okně se dozvíte, jestli jsou k dispozici některé další
aplikace. Pokud jsou k dispozici další aplikace, můžete je stáhnout
pomocí tlačítka Stáhnout.
Přidat

Umožňuje přidávat sériová čísla.
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Sériová čísla

Chcete-li odebrat sériové číslo, klepněte na ně pravým tlačítkem, a z kontextové
nabídky vyberte položku Odstranit.

3.1

Přidání nebo odebrání sériového čísla
Chcete-li zadat nové sériové číslo, postupujte následovně:

1. Klepněte na nabídku Sériová čísla.



Zobrazí se obrazovka Sériová čísla.

Sériové číslo

Pro odebírání a přidávání sériových čísel potřebujete práva správce (vyznačená
ikonou
). Proto se může zobrazit zpráva Řízení uživatelských účtů, která bude
požadovat práva správce.

2. Klepněte na tlačítko Přidat sériové číslo.



Otevře se průvodce Přidejte nové sériové číslo.
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Sériová čísla

Přidejte nové sériové číslo

3. Do pole vstupů vložte nové sériové číslo.



Pokud je sériové číslo platné, zobrazí se zelená značka zaškrtnutí.

4. Klepněte na tlačítko Další.



Pokud nebyl produkt Nero pro vydané sériové číslo dosud nainstalován, nebo sériové
číslo nabízí více aplikací pro produkt Nero, zobrazí se obrazovka Nové aplikace. Tato
obrazovka nabízí možnost stáhnout chybějící produkt nebo aplikace Nero.
Obecně budete v tomto místě automaticky upozorněni, pokud produkt, jehož
sériové číslo jste zadali, vyžaduje určitou minimální verzi nebo když můžete
stáhnout další aplikace nebo doplňky.

5. Klepněte na tlačítko Další.



Zobrazí se obrazovka Přidat sériové číslo s informací, že sériové číslo bylo přidáno do
systému.
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Sériová čísla

Přidat sériové číslo

6. Klepnutím na tlačítko Konec zavřete průvodce.

 Přidali jste sériové číslo. Chcete-li získat přístup ke změněné sadě funkcí,
doporučujeme restartovat produkt Nero.
Viz také
 Aktualizovat →12
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Aktualizovat
Na obrazovce Aktualizovat jsou uvedeny možnosti aktualizací a informace o instalovaných
produktech.
Tlačítko Zkontrolovat aktualizace umožňuje ručně zahájit hledání aktualizací. Na
následující obrazovce se zobrazí seznam všech produktů a aplikací Nero, pro které jsou k
dispozici aktualizace. Aktualizace lze stáhnout a nainstalovat pomocí tlačítka Aktualizovat.

Nero Update

4.1

Aktualizace produktu Nero
Chcete-li aktualizovat produkty Nero, postupujte následovně:

1. Klepněte na tlačítko Aktualizovat.



Zobrazí se obrazovka Nero Update.

Nero ControlCenter

12

Aktualizovat

Obrazovka Nero Update

2. Klepněte na tlačítko Zkontrolovat aktualizace.




Zahájí se vyhledávání dostupných aktualizací. Hledání je indikováno ukazatelem
průběhu.
Po úspěšném vyhledání aktualizací se zobrazí seznam produktů a aplikací, pro něž jsou
aktualizace k dispozici.

3. Zaškrtněte políčka u produktů a aktualizací, které chcete aktualizovat.
4. Klepněte na tlačítko Aktualizovat.



Produkty a aplikace se stáhnou a nainstalují. Průběh a výsledky procesu stahování
můžete sledovat na obrazovce. Budete informováni rovněž v případě, že je zapotřebí
provést restartování.

 Provedli jste aktualizaci produktů Nero.
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Možnosti online
Na obrazovce Možnosti online můžete definovat různá nastavení chování připojení
produktů Nero k internetu.
V oblasti Program vylepšování produktů Nero můžete změnit nastavení účasti
v Programu vylepšování produktů Nero.
V oblasti Možnosti aktualizace můžete stanovit, zda a v jakých intervalech má aplikace
Nero ControlCenter automaticky kontrolovat aktualizace.
V případě potřeby zde můžete také ručně zadat nastavení serveru proxy. Tato nastavení
jsou potřeba, když se nacházíte za serverem proxy, který brání automatické aktualizaci, tedy
nepodporuje automatickou detekci. Do příslušných polí můžete zadat adresu serveru proxy
a jeho port. V závislosti na operačním systému a jeho funkcích můžete zadat také
uživatelské jméno a heslo vyžadované serverem proxy s funkcí ověřování.
Použití vlastních nastavení serveru proxy
Možnost Použít vlastní nastavení serveru proxy nepoužívejte, pokud se
nenacházíte za serverem proxy. Tuto možnost je třeba použít pouze v případě, že
se nacházíte za serverem proxy, který nepodporuje automatickou detekci. Pokud
máte potíže s aktualizací prostřednictvím softwaru Nero ControlCenter, nacházíte
se za serverem proxy a nevíte, co je třeba nastavit, kontaktujte správce systému.
V oblasti Prohlášení o ochraně soukromí naleznete odkaz na prohlášení společnosti Nero
o ochraně soukromí.
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Možnosti online

Pokud je zapnuta automatická kontrola aktualizací pomocí aplikace Nero
ControlCenter a aktualizace jsou k dispozici, zobrazí se na obrazovce Nero
Update seznam produktů a aplikací, pro které jsou aktualizace k dispozici.
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Jazyk
Obrazovka Jazyk vám umožňuje nastavit jazyk zobrazení pro vaše produkty Nero.
Zaškrtávací políčko Použít jazyk systému k určení jazyka je standardně vybráno, což
znamená, že vybraný produkt Nero bude používat stejný jazyk zobrazení jako váš operační
systém. Chcete-li jazyk změnit, zrušte zaškrtnutí zaškrtávacího políčka a vyberte jazyk
z dolní rozevírací nabídky.
Nero ControlCenter seskupuje produkty Nero do produktových řad. Produktová
řada zahrnuje všechny produkty Nero společné generace, jako například Nero
2015. Jazyk můžete vybírat prouze pro produktovou řadu, nikoli pro jednotlivé
produkty. Před provedením změny nastavení jazyka se ujistěte, že jste vybrali
požadovanou produktovou řadu z horní rozevírací nabídky.

Jazyk
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Kontakt
Nero ControlCenter 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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