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Návod na vytvoření Počáteční zálohy (Seed Backup) v aplikaci Whitestore Pro / Lite 
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VYTVOŘENÍ POČÁTEČNÍ ZÁLOHY V APLIKACI WHITESTORE PRO  

Po instalaci zálohovací aplikace Whitestore Pro zadejte nové přihlašovací jméno, heslo a e-mailovou adresu 
a stiskněte tlačítko [Odeslat]. Pokud jste se již v minulosti registrovali a chcete se připojit k Vašemu 
stávajícímu účtu, stiskněte vlevo dole nápis „Jste již uživatelem?“ a zadejte své existující jméno s heslem. 

 

Zadejte název zálohovací sady (přepište výchozí název) a vyberte typ zálohy. Poté stiskněte tlačítko [Další]. 

 

V následujícím dialogu je možné vybrat jednu či více z přednastavených složek. Pro výběr konkrétních 
složek a souborů stiskněte tlačítko [Rozšířené]. 
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Vyberte složky a soubory, které chcete zálohovat a stiskněte tlačítko [OK]. 

 

V následujícím dialogu zrušte zatržení u volby „Spustit plánované zálohování na tomto počítači“. Ve spodní 
části stiskněte tlačítko [Vlastnosti]. 

 

Zadejte název plánu zálohování a další  parametry. Stiskněte tlačítko [OK]. 
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Pokračujte stiskem tlačítka [Další]. 

 

U možnosti šifrování vyberte možnost „Vlastní“ V dialogu zadejte Šifrovací klíč. Pokračujte tlačítkem [OK]. 

 
DŮLEŽITÉ! Tento klíč si pečlivě zapamatujte, je základem k dešifrování zálohy při obnově dat. 

Vlastní uložení dat na lokální disk 

Z postranního panelu v hlavním menu stiskněte tlačítko [Zálohovat]. 
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V následujícím dialogu vyberte zálohovací sadu, kterou chcete použít pro Počáteční zálohu (Seed backup) a 
stiskněte tlačítko [Možnosti]. 

 

Vyberte v části „Zálohovat do“ volbu „Lokální pevný disk (Počáteční záloha)“. 

 

Tlačítkem [Změnit] vyberte místo na disku, kam se záloha uloží. Stiskněte tlačítko [OK]. 
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Nyní se soubory uloží na lokální disk do vybraného umístění. 

 

Pro kontrolu si tlačítkem [Zobrazit protokol] můžete ověřit postup zálohování. 
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VYTVOŘENÍ POČÁTEČNÍ ZÁLOHY V APLIKACI WHITESTORE LITE 

Po instalaci zálohovací aplikace Whitestore Lite zadejte nové přihlašovací jméno, heslo a e-mailovou adresu 
a stiskněte tlačítko [Odeslat]. Pokud jste se již v minulosti registrovali a chcete se připojit k Vašemu 
stávajícímu účtu, stiskněte vlevo dole nápis „Jste již uživatelem?“ a zadejte své existující jméno s heslem. 

  

V následujícím dialogu je možné vybrat jednu či více z přednastavených složek. Pro výběr konkrétních 
složek a souborů stiskněte tlačítko [Rozšířené]. 

 

Vyberte složky a soubory, které chcete zálohovat a stiskněte tlačítko [OK]. 
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U možnosti šifrování vyberte možnost „Šifrovací klíč“ a zadejte jej. Pokračujte tlačítkem [Uložit]. 

 
DŮLEŽITÉ! Tento klíč si pečlivě zapamatujte, je základem k dešifrování zálohy při obnově dat. 

Základní nastavení pro tvorbu počáteční zálohy máme připraveno. 

 

Nastavení parametrů Počáteční zálohy úpravou souboru „SeedLoad.bat“ 

Vlastní vytvoření počáteční zálohy se provede úpravou a následným spuštěním souboru SeedLoad.bat 
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Při standardní instalaci se aplikace Whitestore Lite instaluje do složky „Program Files“ na disku C:\  
Soubor SeedLoad.bat je pak umístěn ve složce „bin“.  

Standardní umístění c:\Program Files\Whitestore Lite\bin\SeedLoad.bat  

Na vybraném souboru klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost „Upravit“.  

Na řádku SET OUTPUT_DIR="C:\Seedload" můžete upravit cestu, kam se uloží počáteční záloha. Standardně 
se umístí na disk C:\ do složky „Seedload“. Ostatní parametry ponechte beze změny. Soubor uložte a 
spusťte. Do vybraného umístění se vytvoří počáteční záloha. 
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VYTVOŘENÍ ARCHÍVU ZÁLOHY POMOCÍ PROGRAMU 7-ZIP. 

Nainstalujte a spusťte aplikaci 7-Zip. Ke stažení například zde http://www.7-zip.org/ 

 

V hlavním okně vyberte složku, do které byla záloha uložena (v tomto případě složka BACKUP na disku C:\). 
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Kliknutím vyberte složku „server.whitestore.eu“. Následně v menu [Soubor] – [7-Zip] vyberte možnost 
„Přidat do archívu…“.  

 

Z nabídky u položky „Velikost bloku“ vyberte maximální velikost souboru archívu. Pokud celková velikost dat 
bude větší, rozdělí se data vzhledem k vybrané velikosti bloku do několika archívních souborů. Pro větší 
bezpečnost archív zakódujte pomocí hesla v části „Zakódování“ Stiskněte tlačítko [OK]. 

Pozn. Pokud použijete pro přenos souborů flashdisk nebo přenosný externí harddisk, je potřeba, aby byl 
naformátovaný systémem NTFS. Starší způsob formátování FAT32 neumožňuje uložení souborů větších jak 
4 GB.  
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V tuto chvíli již máte vytvořen archív jedním popřípadě více soubory s ohledem na velikost dat a velikosti 
bloku viz výše. Soubor/y nakopírujte na přenosné datové medium (flashdisk, externí harddisk). 

Doručení archívu je možné: 

• Osobně po předchozí dohodě 
• Poštou na jakémkoliv médiu, které na žádost zašleme obratem zpět 
• Odesláním na náš server prostřednictvím rychlejší internetové linky v jiné lokalitě 

Heslo k archívu 7-Zip nám poté sdělte telefonicky, aby bylo možné složky a soubory umístit na server. 

 


