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Nový Download Manager výrazn� usnadní stahování soubor�

Praha, 2. �ervna 2010 - Za podpory nového Microsoft inova�ního centra v Hradci Králové vyvinula spole�nost SoftGate dopln�k pro Internet Explorer
8. Ten byl p�ipraven na základ� zp�tné vazby od samotných uživatel�, kte�í se nyní mohou t�šit na snadn�jší a p�ehledn�jší zp�sob stahování soubor� .
Pro všechny uživatele Internet Exploreru 8 je SoftGate Download Manager od dnešního dne k dispozici zdarma ke stažení na adrese http://
www.nova.cz/novastahovak.

Uživatelé ocení p�edevším tyto funkce:

možnost ovládat stahování všech soubor� v jednom panelu,
vizualizaci informací o stahování p�ímo v prohlíže�i, a�koli aplikace b�ží mimo prohlíže� ,
jednoduché nastavení pro pohodlné používání,
zobrazení historie stažených soubor�,
možnost p�erušení stahování souboru a op�tovné pokra�ování,
p�ímé otevírání staženého souboru nebo složky, ve které se nachází,
funk�nost „stáhnout vše“ pro hromadné stahování více odkaz� nebo obrázk� ze stránky,
jednoduchou instalaci.

„Internet Explorer 8 sám o sob� umož�uje jednoduché stahování soubor� z internetu. Tento dopln�k však uživatel�m navíc nabízí velmi p�ehlednou
formu stahování s  možností nastavení, p�ehled o stažených souborech a následnou práci s nimi. Jsme rádi, že m�žeme spole�n� s firmou SoftGate
nabídnout �eským uživatel�m tuto pokro�ilou funkcionalitu, a uleh�it jim tak stahování dat z internetu,“ dodává Lukáš K�ovák, produktový manažer
divize Windows Client spole�nosti Microsoft. „Internet Explorer 8 pat�í mezi nejpoužívan�jší prohlíže�e a my v��íme, že námi vyvinutý dopln�k
spokojenost jeho uživatel� ješt� zvýší,“ komentuje d�vod vzniku pluginu Ji�í Pašek (foto), jednatel spole�nosti SoftGate .

Download Manager je navíc pln� skinovatelný, což znamená, že m�že být graficky nebo funk�n� uzp�soben pot�ebám potenciálních partner�, kte�í ho
mohou využít k marketingovým ú�el�m. Dopln�k upravený ve firemních barvách tak uživatel�m m�že pomoci podpo�it jejich zna�ku nebo projekty.
První ukázkou tohoto uzp�sobení je Nova Stahovák, tedy Download Manager upravený pro TV Nova a její onlinové portály. „V minulosti jsme ve
spolupráci se spole�ností Microsoft poskytli našim uživatel�m p�izp�sobený Internet Explorer 8, který zaru�uje rychlejší p�ístup k informacím na
internetových stránkách TV Nova. Práv� te� jsme se rozhodli spolupráci rozší�it o další dopln�k, který se bude nazývat Nova Stahovák. V��íme, že tento
produkt našim uživatel�m poskytne ješt� v�tší pohodlí p�i práci s internetem,“ uvedl Pavel Krbec, �editel sekce internetu a ostatních interaktivních
služeb spole�nosti CET 21.

Internet Explorer 8 p�ed ostatními prohlíže�i vyniká zejména bezpe�ností p�i prohlížení obsahu internetu, kterou zajiš�uje technologie SmartScreen
Filter. Mezi další praktické funkce Internet Exploreru 8 pat�í oblasti WebSlice, akcelerátory, vizuální vyhledávání nebo poradce p�i hodnocení obsahu.
Prohlíže� Internet Explorer 8 je zdarma ke stažení na adrese http://www.microsoft.cz/ie8.
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