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O programu 

 

Portunes je správce hesel a bezpečnostní úložiště pro různé citlivé informace. Data jsou zašifrována a 

uložena v lokální složce na Vašem počítači. Navíc můžete využít možnost tato data synchronizovat skrze účet 

na Dropboxu. Přístup do Portunes je chráněn heslem dle Vašeho výběru. 

TrustPort Portunes je součástí produktů TrustPort Total Protection, TrustPort Internet Security a TrustPort 

Tools.  

 

Uživatelské rozhraní 

 

Portunes lze spustit jednoduše kliknutím na ikonu rychlého spuštění a zvolením možnosti Nástroje – Spustit 

Portunes, nebo z uživatelského rozhraní (Total Protection, Internet Security) z rozbalovacího menu Nástroje.   

Po spuštění Portunes jste vyzváni k zadání hesla (PIN), které bude použito k přihlášení do Portunes. Heslo 

zabraňuje přístupu ke všem Vašim citlivým datům, proto je doporučeno použít silné heslo! Toto je jediné 

heslo, které si musíte zapamatovat. 

 

Rozbalovací menu výše umožňuje zvolit, zda chcete synchronizovat všechna data z Portunes na Dropbox 

účet. Aby bylo možné použít synchronizaci Dropboxu s lokální složkou, je třeba mít nainstalovaného 



 

 

Dropbox klienta na počítači. Pokud již máte uložené nějaké záznamy ve vzdáleném uložišti, můžete využít 

zaškrtávací políčko k okamžitému stáhnutí těchto záznamů.  

Vytvořit/Upravit záznam 

Po úspěšném přihlášení můžete začít vytvářet záznamy obsahující hesla nebo jiná citlivá data. To lze provést 

pomocí tlačítka Vytvořit nový, umístěného vlevo ve spodní části okna. Dále je potřeba zvolit jaký typ 

záznamu chcete vytvořit, na základě jeho obsahu.  

Poté co vyplníte data v pravé části okna (musí být zadán alespoň unikátní název), je potřeba dokončit 

vytváření záznamu kliknutím na tlačítko Uložit. Vytvořený záznam se pak objeví v levé části okna. Tento 

záznam můžete upravovat po kliknutí na tlačítko Změnit, nebo jej odebrat kliknutím na tlačítko Smazat 

vybraný.  

 

Pokud chcete synchronizovat záznamy s Dropboxem, musíte použít odkaz Synchronizovat nyní, umístěný 

ve spodní části okna.  

 

Nahoře v levé části okna lze využít vyhledávacího pole k nalezení konkrétního záznamu podle jména. Režim 

vyhledávání lze změnit v Nastavení. 

Tlačítka na pravé straně slouží k zobrazení okna Nastavení, k zobrazení webu společnosti TrustPort 

s odkazem na manuál a k zobrazení informací o produktu.  

V pravé spodní části okna se nachází odkazy sloužící k odhlášení z Portunes a k zavření celého okna. 

 



 

 

Nastavení  

V části Obecná nastavení lze nastavit režim vyhledávání. Je možné nastavit jestli bude vyhledávání 

provedeno od prvního zadaného písmena a jestli začne ihned jakmile začnete psát. 

V části Vzdálená synchronizace lze nastavit jestli chcete synchronizovat zašifrovaná data z lokálního 

adresáře s Dropboxem nebo ne, a také jestli se mají synchronizovat klíče, ve kterých jsou uloženy údaje pro 

přístup ke všem datům. Níže je možné změnit jméno vzdáleného adresáře, kam budou všechna data 

synchronizována.  

 

V části Pokročilé nastavení lze změnit současné heslo (PIN), které se používá k přihlášení do Portunes, a to 

pomocí tlačítka Změnit PIN.  

V případě že chcete smazat všechna data z lokálního úložiště, použijte tlačítko Smazat všechny položky. 

Po potvrzení smazání všech lokálních dat se zobrazí dialog s dotazem, zda chcete smazat také data ve 

vzdáleném úložišti. Poté můžete inicializovat lokální úložiště novým heslem, nebo můžete stáhnout všechna 

data z Dropboxu.  

Pokud používáte mobilní i stanicovou verzi TrustPort Portunes a chcete inicializovat úložiště, mazání dat by 

mělo být vždy nejdříve provedeno na stanicové verzi Portunes. V takovém případě by měl být proces 

inicializace následován smazáním všech dat z mobilní verze, jinak budou data z mobilní verze vložena zpět 

do cloudu během synchronizování mobilní verze a poté budou přepsána lokální data na stanici.  


