
Nastavení a ovládání FTP klienta  FileZilla

Námi doporučenou aplikaci je možné ZDARMA stáhnout z : http://sourceforge.net/projects/filezilla

Tento program jsme po Vás vybrali, protože jakékoliv případné výpadky spojení za Vás program ohlídá sám a bude se snažit Vaše podklady dopravit 
    k nám do Finidru tak dlouho, dokud mu to nerozmluvíte.

 Na první pohled to možná vypadá trochu složitěji, ale když si přečtete tento krátky manuál, uvidíte, že to nic nepřekonatelného není.

Jak to vypadá?
 popis základního okna aplikace:

1. informační okno
    popis stavu  připojení

2. místní oblast - adresářová struktura
    zobrazuje aktuální adresáře
    ve vybraném disku

3. místní oblast - obsah adresáře
    zobrazuje aktuální obsah
    vybraného adresáře 

4. vzdálená oblast (FTP - server)
    zobrazuje aktuální obsah
    vzdáleného FTP serveru

5. fronta
    zobrazuje aktuální seznam
    přenášených souborů 

Jak se připojit do Finidru?

a) Soubor

b) Správce míst

krok 1:

krok 2:

a) klikněte na tlačítko “nové místo”

b) zadejte mu libovolný název například “FINIDR PDF1”

krok 3:

a) vyplnit adresu pdf1.finidr.cz

b) zvolit Normal

 

e) tlačítkem se daná konfigurace 
    uloží a zavře aktuální okno

Údaje o založení Vašeho FTP účtu, uživatelském jménu a uživatelském heslu dostáváte e-mailem od našeho obchodníka.

krok 4:

a) kliknout na šipku ukazující směrem dolů

b) poté kliknout na FINIDR PDF1
    nyní jsme připojeni !

Jak poslat data s podklady na k nám?

Nejprve si zde vybereme adresář s daty, 
jenž chceme na server nahrát

Označíme jednotlivé soubory, a to tak, 
že klikneme na daný soubor pravým tlačítkem myši
a dáme přidat do fronty. Takto si pohodlně a přehledně připravíme
všechny soubory s podklady, které chceme odeslat. 

Poté, co jsme si všechno pečlivě připřavili, už jen v okně fronta 
klikneme pravým tlačítkem myši na jakýkoliv přiložený soubory 
a vybereme spustit frontu. Od teď už vše ostatní zařídí a pohlídá
Váš počítač.

 

Průběh stahování můžeme sledovat v progress baru ve spodním okně

Zdárné ukončení přenosu všech podkladů do Finidru poznáme podle toho, že fronta souborů je už prázdná a soubory vidíme
   také v okně vzdálená oblast, tj přimo ve Finidru.

Jak si stáhnout náhledy k Vašim zakázkám?

Nejprve si zde vybereme adresář,
do kterého chceme náhledy nahrát

Označíme jednotlivé soubory, a to tak, 
že klikneme na daný soubor pravým tlačítkem myši
a dáme přidat do fronty

Následně zařazené soubory nahrajeme opět klinutím 
pravým tlačítkem myši v okně fronta a dáme spustit frontu

Průběh stahování můžeme opět sledovat v progress baru ve spodním okně

Zdárné ukončení přenosu opět poznáte podle toho, že fronta souborů je prázdná.

c) vložit uživatelské jméno

d) vložit uživatelské heslo

http://sourceforge.net/projects/filezilla
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