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Nova Stahovák: download manager od Novy, Microsoftu a
SoftGate
2. 6. 2010 , Jan Polzer
Televize Nova ve spolupráci s Microsoftem a vývojářskou firmou SoftGate dnes
vypustila do světa nového správce stahování pro webový prohlížeč Internet Explorer
8. Jaký je a co všechno nabízí?
Tagy: Zajímavé webové stránky a programy Internet Explorer Microsoft Nova

Internet Explorer 8 je snad jediným webovým prohlížečem současnosti, který nemá žádným
způsobem řešenu správu stahovaných souborů. Je pravda , že navzdory malému povědomí
o této funkci, dovede navázat nepřerušená stahování, o nějaké správě stahovaných souborů
však nemůže být ani řeč.

Ke stažení

Kontakt

Aktuálně z IT
AutoCAD LT 2011 přichází na český trh
se slevou 300 eur
22. 6. 2010 Společnost Autodesk vydala novou
verzi svého produktu AutoCAD LT 2011
určeného pro tvorbu výkresové dokumenta ve
2 D a především pro rýsování . Číst dále

Google vydal nové Froyo
21. 6. 2010 Google vydal novou verzi svého
operačního systému Android. Vyzkoušejte ji! Číst
dále

Apple "potichu" aktualizoval svůj
antivirový nástroj pro Mac
20. 6. 2010 Apple vydal novou verzi svého
softwaru proti škodlivým kódům. Proč o tom
však mlčí? Číst dále

Proto nepřekvapí, že stále vznikají nové programy, které správu stahování v IE řeší. Jedním
z nejnovějších počinů je Nova Stahovák - download manager připravený ve spolupráci
televize Nova, Microsoftu a SoftGate. Program je provázán s Internet Explorerem 8 a
stahovat jej v tuto chvíli mohou zatím jen uživatelé Windows XP a Windows Vista, a to
v 32bitových i 64bitových verzích. Postačí vám běžný IE8 , jeho upravenou verzi od TV Nova
nepotřebujete .

další

Doplněno 2 .6. 12:52: Chyba je zřejmě na straně Novy, uživatelé Windows 7 by měli mít
možnost stahování dnes odpoledne, případně mohou využít adresu www.ie-plugins.com/cz/
ke -stazeni.
Nova Stahovák se instaluje jako kterákoli jiná běžná aplikace - odsouhlasíte výchozí
nastavení instalátoru, poklikáte tlačítko Další a počkáte na dokončení instalačního procesu.
Po restartu Internet Exploreru je tento download manager připraven k práci.

Jak funguje Nova Stahovák
Jakmile začnete stahovat nějaký soubor, tedy klepnutím na odkaz, nebo poté, co by se
běžně objevila lišta s informací o tom, že je nabízeno stažení souboru, aktivuje se Nova
Stahovák a o daný soubor se postará. Stahování tak ihned začne v režii tohoto download
manageru.
O práci Nova Stahováku jste informování prostřednictvím ikonky v oznamovací oblasti
Windows . Kromě toho se rovněž objeví proužek ve spodní části okna Internet Exploreru 8
s několika tlačítky. První tlačítko slouží přímo pro přístup k nastavení Nova Stahováku , další
tlačítka pak odpovídají stahovaným souborům . Něco podobného nabízí Download Statusbar
pro Firefox .
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%0000 toho se vám v Internet Exploreru 8 objeví nová záložka s HTML obsahem
informujícím o stahovaných a stažených souborech - zde bych zase připomenul podobnost
řešení s prohlížečem Chrome.
Nova Stahovák nabízí všechny běžné funkce pro práci se stahovanými a staženými soubory.
Stahování můžete pozastavit, opakovat , zrušit , rychle se dostanete ke staženým souborům i
složkám, ve kterých se nacházejí.

Nastavení Nova Stahováku
Poněkud nedořešené mi přijde nastavení Nova Stahováku . Standardně totiž ukládá veškerý
stahovaný obsah do složky s Dokumenty, přičemž většina moderních programů i prohlížečů
samotných již využívá složku Download v uživatelském profilu (resp. Stažené soubory
v české verzi Windows ).

Poslední komentáře
Re: Drupal 6.17
2 min 11 sek zpět

Re: Záhada v administraci
3 min 30 sek zpět

Re: Webform block
7 min 1 sek zpět

Re: e-shop
8 min 4 sek zpět

V nastavení máte další možnosti týkající se souběžného stahování, maximálního pokusu o
opakování přerušeného stahování a nechybí ani omezovač rychlosti. Ten v každém
download manageru nenajdete . Ovlivnit lze i barvy používané Nova Stahovákem.
Velmi zajímavá funkce se ukrývá pod tlačítkem Upravit adresy. Zde lze definovat některá
URL stahovacích serverů a pomoci tak programu zvládnout někdy nestandardně servírované
downloady.

Re: Ladíme Drupal pomocí Firefoxu a
Firebugu
12 hodin 6 min zpět

Re: Webform block
15 hodin 45 min zpět

Re: Ladíme Drupal pomocí Firefoxu a
Firebugu
19 hodin 31 min zpět

Re: e-shop
1 den 13 hodin zpět

Re: e-shop
1 den 13 hodin zpět

Re: Kam s tím
1 den 13 hodin zpět

Nová témata
Drupal 6 .17
Celkově působí Nova Stahovák jako zajímavý doplněk pro Internet Explorer 8. Pokud ještě
žádný podobný program nepoužíváte, doporučuji jej s tímto prohlížečem vyzkoušet. Proces
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Nova Stahováku zabírá v operační paměti okolo 9 MB. Výrobce, tedy společnost SoftGate,
jej nabízí i jiným zájemcům ve firemních barvách.
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Měříme rychlost a výkonnost webu s pomocí Google
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Líbí se vám článek? Dejte mu hlas:
Sdílet na Facebooku
Související články
Office 2013 - co můžeme čekat po vydání Office 2010

Hledáte český webhosting vhodný
nejenom pro redakční systém Drupal?
Tak vyzkoušejte Webhosting C 4 za 1200
Kč na rok s doménou v ceně , 2 GB
prostoru a automatické navyšováním o
500 MB každý rok . Podrobnosti zde.

Microsoft : až 90% našich programů bude na webu
Office Web Apps oficiálně spuštěny - vyzkoušejte je
Windows 7: 7 prodaných kopií každou sekundu
Microsoft představil změny v programech Windows Live
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