Úvod
Popis a funkce programu „HESLO“.
Program „HESLO“ Vám umožňuje mít všechna Vaše hesla do emailových serverů, bankovnictví a jiné důležité
údaje (PIN, PUK apod.) pod jedním přístupovým heslem, v jednom souboru, na Vámi určeném místě v počítači.
Program se NEINSTALUJE ! Proto jej můžete používat běžně tam, kde zrovna potřebujete, protože funguje
i z USB flash disku.
K jeho provozu však Windows musí mít instalováno rozhraní Microsoft .NET Framework.
Odkaz ke stažení .NET Frameworku ze stránek Microsoftu najdete na našich WWW.SEZNAMHESEL.CZ
nebo www.spravcehesel.cz.
Program si zakládá na maximální jednoduchosti a přehlednosti ovládání a to i velikostí ikon a tlačítek.
Vámi zadané údaje a hesla však nejsou v programu „HESLO“ jen uložena. Program Vám Vaše uložená hesla
zkopíruje do schránky (jako funkce CTRL+C - kopírovat) a následně jej můžete vložit do patřičného pole
na obrazovce (jako funkce CTRL+V - vložit). Více v kapitole Hlavní funkce programu.

První spuštění.
Program „HESLO“ uložíte na svém počítači na libovolný disk nebo na své „flešce“ (USB disku) do libovolné
složky a spustíte běžným způsobem – dvojklikem.

Ikona programu „HESLO“:

Po prvním spuštění programu „HESLO“ Vám program sdělí, že nemohl otevřít nastavení programu, což je logické,
protože začínáme:
Úvodní hlášení pro starší verzi programu:

Úvodní hlášení pro novější verzi programu:

Protože začínáte a seznam Vašich hesel (PINů, PUKů, emailů) je prázdný, tak Vám to program „HESLO“
dá na vědomí hlášením, že seznam s hesly nelze najít:

Poté jste další obrazovkou vyzváni k zadání hesla. Je to první spuštění programu, tak Vás program vyzve k zadání
hlavního hesla:

Pro další použití je obrazovka samozřejmě jiná:

Toto je jediné heslo, které si MUSÍTE pamatovat, je to heslo, které slouží jako
vstup do Vašeho seznamu hesel pro další použití programem „HESLO“.
POZOR – vstupní heslo si DOBŘE zapamatujte, ani autoři Vám nemohou pomoci.
A bez něj se k Vašim údajům nedostanete.

Po kliknutí na OK Vás už uvítá hlavní obrazovka programu „HESLO“:

Vkládání údajů

Nový záznam – zápis do seznamu hesel provedete tlačítkem
Tím se dostanete do následující nabídky:

.

kde můžete vkládat svá přístupová jména a hesla. Jako příklad uvádíme vstup do emailů na serveru CENTRUM.
Program však můžete využít i na úschovu svých tajných kódů PIN, PUK,….takže tomu patřičně přizpůsobíte
vložené údaje.
Do pole „Název“ zadejte bližší určení svého údaje, jména a hesla či PINU. např. CENTRUM CZ,
„Server“ – zde vyplníte úplnou www adresu pro přístup k Vašemu emailovému účtu (www.centrum.cz,
www.bankaXY.cz, apod. ) nebo v případě PINu si můžete zapsat pro jaký mobil nebo jiné zařízení vkládáte důvěrné
údaje.
Pak již zadáváte „Jméno“ a „Heslo“ a „Heslo znovu“ pro kontrolu, políčkem „Zobrazit heslo“ si Vaše heslo
zobrazíte namísto hvězdiček.
„Poznámka“ Vám umožní upřesnit Vámi zadané údaje.

Potvrzení a zapsání všech údajů následně potvrdíte tlačítkem „OK“.
Na hlavní obrazovce se Vám tak objeví Vámi zapsaný první záznam, Vaše první
vložené údaje do programu „HESLO“:

----------------------------------!!!Důležité upozornění !!!!! Tak, jako si ukládáte všechny své upravované dokumenty,
tak i každou změnu v programu „HESLO“ si raději uložte tlačítkem:

,

jinak při ukončení programu „HESLO“ nemusí být Vámi zapsané údaje uloženy!!!
----------------------------------Pro nápovědu tlačítek nepoužíváme bublinové nápovědy, protože ve většině případů se bublinová nápověda
nezobrazuje v dostatečném čase a pak si nemůžete text nápovědy přečíst. Nápověda programu HESLO
pro každé tlačítko se nachází ve spodní části programu. Přečíst si ji můžete po celou dobu, co budete držet
kurzor myši nad tlačítkem.

Opravy vložených údajů.

Tlačítkem

provede opravu Vašeho záznamu, na kterém zrovna stojí kurzor-šipka Vaší myši.

Opravu lze také provést dvojklikem na konkrétní Váš záznam na hlavní obrazovce.
OPAKUJEME:

!!!Důležité upozornění !!!!! Každou změnu v programu „HESLO“

raději uložte tlačítkem:

, jinak při ukončení programu „HESLO“ nemusí být Vámi

zapsané údaje uloženy!!!

Výmaz vložených údajů.

Výmaz libovolného záznamu, , na kterém zrovna stojí kurzor-šipka Vaší myši provedete tlačítkem

Nastavení programu
Tlačítkem:
Se Vám zpřístupní obrazovka, ve které si můžete nastavit, zda chcete spouštět
program vždy při startu svého počítače.
Můžete zde také změnit vstupní hlavní heslo, které je po Vás vyžadováno při každém startu programu.
POZOR – OPAKUJEME - vstupní heslo si DOBŘE zapamatujte, ani autoři Vám nemohou pomoci.
A bez něj se k Vašim údajům nedostanete.
Nastavit lze i čas, po jehož uplynutí bude schránka s údaji vymazána.
Hlavní funkce programu
Schránka – kopírování do schránky.
Tlačítko, kterým běžně ukončujete programy na Vašem počítači, tedy křížek vpravo nahoře
je nejmenším tlačítkem programu „HESLO“a NEUKONČUJE jeho činnost.
Funguje jako minimalizační tlačítko, program tak minimalizujete do lišty vpravo vedle hodin,
v tzv. SysTray oblasti a jeho ikonu

Minimalizace se provádí také tlačítkem:

už znáte.

popř.

SysTray - je část obrazovky vpravo dole u hodin:
Jak již bylo v úvodu psáno, tak program „HESLO“ neslouží jen jako databáze Vašich hesel a cenných údajů,
ale po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu programu v SysTray se Vám zobrazí okna s možností výběru
„Uživatelské jméno“ a „Heslo“..
Vyberte volbu „Uživatelské jméno“ a zobrazí se Vám seznam Vámi uložených hesel, tak jako jste je uložili
při „Vkládání údajů“ do políčka „Název“ . Pak klikněte na Vámi zvolený název a automaticky se Vám provede
funkce „Kopírovat“ (CTRL+C).
Do Vašeho programu nebo www stránek, do kterých se musíte přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla
již jenom provedete „Vložit“ (CTRL+V) , protože nyní máte „Uživatelské jméno“ zkopírováno (CTRL+C).
To samé provedete s volbou „Heslo“. A pak se již do Vašeho programu nebo www stránek můžete přihlásit.

Schránka, ve které je uloženo přihlašovací jméno nebo heslo se automaticky vymaže po uplynutí časového limitu,
který si nastavíte v menu „Nastavení“ .
A nyní grafický příklad:
1) Pravým tlačítkem najedeme na ikonu programu „HESLO“ v SysTray:

2) Objeví se nabídka výběru Uživ.jména a Hesla, nejdříve si vybereme Uživ. Jméno:

nebo takto – viz. náš příklad CENTRUM.CZ

3)

Spustíme www.centrum.cz , vpravo vidíme „ Multimail“ nebo jen políčka pro zadání Emailu a hesla.
Do pole Email “Vložím“ (CTRL+V) v předchozím kroku zkopírované „Uživatelské jméno“, následně totéž
provedeme s nabídkou „Heslo“ a pak se již můžeme pomocí patřičného tlačítka „Přihlásit“.

Ukončení programu
Program „HESLO“ukončíte tlačítkem

vpravo na hlavním řádku velkých tlačítek.

Dočasné přerušení práce s programem
Chcete-li jít na oběd , popř. dočasně odejít od Vašeho počítače a hrozí, že někdo může použít Váš počítač,
tak buď ukončíte program „HESLO“ nebo použijete tlačítko
pro odpojeni souboru hesel.
Program ukládá hesla do souboru, který je k programu „připojen“ a může být také vyměněn za jiný.

Po příchodu k Vašemu počítači zase svůj soubor hesel připojíte tlačítkem

.

Licenční ujednání
V Menu programu HESLO najdete také LICENČNÍ UJEDNÁNÍ, které obsahuje běžně známé záruky i omezení,
které se týkají držitelů licence i autorů.

Registrace programu

Po prvním spuštění programu HESLO zjistíte, že program pracuje v tzv. DEMO režimu, což v našem případě
znamená, že program je plně funkční, ale je omezený pouze na tři záznamy v seznamu hesel.
Jakmile zjistíte, že tento program je přesně to, co jste hledali a rozhodnete se jej zakoupit, tak použijete z horního
menu volbu – „Registrace“.
Jste-li připojeni k Internetu, tak Vám naše registrační středisko vygeneruje specifický symbol a na Váš email odešle
zálohovou fakturu. Po obdržení platby od nás dostanete informační email, že lze registraci dokončit v menu
„Registrace“ – „Stáhnout registrační data“.

Ve vlastním zájmu vyplňte všechny údaje pravdivě, především platnou emailovou adresu.

Poděkování
Možnost použití "WWW.CENTRUM.CZ" jako příklad použití programu HESLO.EXE je umožněno s laskavým
svolením portálu CENTRUM - společnosti Centrum Holdings - Classic 7, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7.
Děkujeme.
Autorský tým programu HESLO.EXE
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