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Úvod Nahoru  
 
Vá�ení u�ivatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Záloha 2002. Manuál je členěn do několika 
oblastí, kterými jsou : 

•   Úvod  
•   Popis práce s programem  
•   Závěr  

 Tento manuál by Vám měl usnadnit začátky práce s programem. Pokud zde nenaleznete odpovědi na 
Va�e dotazy, podívejte se prosím do nápovědy, nebo se obraťte na na�í internetovou adresu 
info@turekdesign.cz , kde Vám rádi poradíme. Také mů�ete vyu�ít formulář technické podporý  naleznete 
na stránkách http://www.turekdesign.cz v sekci Podpora.  
Doufáme, �e  budete s programem a jeho funkcemi spokojeni. 
 
Záloha Nahoru  
 
 Program Záloha 2002 umo�ňuje rychlé spu�tění libovolného programu DZ 2002 Plus!/Standard. Jedná 
se o programovou li�tu umístěnou na jednom z okrajů pracovní plochy. 

 Popis práce s programem Nahoru  
 
V této části manuálu naleznete popis práce s programem. 
 
Záloha databází Nahoru 

•   v otevřeném okně programu stiskněte tlačítko Záloha databází  
•   v poli Výběr programů, které se budou zálohovat, vyberte příslu�né programy, pro které 
chcete provést zálohu  
•   v editačním poli Název archivu mů�ete zadat libovolný krátký popis vytvářené zálohy 
(automaticky je zadáno: Záloha programů DZ 2002 ze dne xx.xx.xxxx)  
•   stiskněte tlačítko Zálohovat  
•   bude otevřeno standardní okno systému Windows pro ulo�ení souboru  
•   záloha je indikována grafickým ukazatelem v horní části okna programu  
•   po dokončení zálohy bude zobrazena informace o průběhu zálohy 

 Záloha je prováděna pomocí tzv. komprimace a nezabírá mnoho prostoru. 



 

Obnovení databází Nahoru 

•   v otevřeném okně programu stiskněte tlačítko Obnovení databází  
•   v poli Název diskové jednotky zvolte mechaniku, která obsahuje soubor se zálohou  
•   v poli Výběr adresáře a Výběr souboru se zálohou si vyberte po�adovaný zálo�ní soubor  
•   v poli Kam rozbalit archiv? je mo�né nastavit, kam bude obnova provedena  
•   stiskněte tlačítko Obnovit 

Informace o záloze Nahoru 

•   v otevřeném okně programu stiskněte tlačítko Informace o záloze  
•   zde je seznam v�ech programů DZ 2002, které lze zálohovat a u ka�dého programu je 
zaznamenáno datum jeho poslední zálohy  
•   stáří zálohy je indikováno grafickými symboly v levé části okna 

 
Závěr Nahoru  
 
Doufáme, �e Vám tento manuál alespoň trochu pomohl v začátcích s programem Záloha 2002 a tě�íme se 
na dal�í spolupráci.   
 
Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně programu Záloha 2002, obraťte se na nás pomocí e-mailové 
adresy info@turekdesign.cz , nebo pou�ijte formulář pro technickou podporu, který naleznete na 
stránkách http://www.turekdesign.cz v sekci Podpora. V�echny Va�e dotazy rádi zodpovíme. 
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